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Protokół Nr 52/2009 

 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej odbytego w czasie  

przerwy w obradach sesji 

w dniu 30 kwietnia  2009 r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-

Budżetowej. 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 8, na 9 - osobowy skład 

komisji:               

                                       -  Genca Brygida                           

                                       -  Roczyński Czesław         

                                       -  Jezierski Tomasz                                             

                                       -  Tobiański Tomasz   

                                       -  Smoliński Kazimierz 

                                       -  Armatowska Renata   

                                       -  Urban Zbigniew            

                                       -  Kaffka Mirosław 

     Nieobecna                 - Kamińska Barbara 

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 

komisja spotkała się w celu zaopiniowania: 

-  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 r. (z dnia    

    28.04.2009). 

- opinii Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie korekty budżetu na 2009 rok. 

      Uwag nie zgłoszono. 

Ad. 1 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 
2009 r. (z dnia 28.04.2009r).  

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła powyższy  

projekt uchwały oraz wyciąg z narady Prezydenta Miasta zawierający informację o 

zaopiniowanych wnioskach komisji oraz o wprowadzonej autopoprawce uwzględniającej 

zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej 

budowy pomnika Księcia Sambora II o kwotę 25.000 zł. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok wraz z 

autopoprawką Prezydenta Miasta, o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wykonanie 

koncepcji i dokumentacji technicznej budowy pomnika Księcia Sambora II o kwotę 25.000 

zł.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

miasta na 2009 rok ( z dnia 28.04.2009r.) zawierający autopoprawkę Prezydenta Miasta, 

dotyczącą zmniejszenia o 25 tys. zł. kwoty przeznaczonej na wykonanie koncepcji i 

dokumentacji technicznej budowy pomnika Księcia Sambora II.  

w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 4,  

                  za głosowali: B. Genca, T. Tobiański, Cz. Roczyński, R. Armatorska,  

                wstrzymali się od głosu: T. Jezierski, M. Kaffka, Z. Urban, K. Smoliński,  

                                     podczas głosowania nieobecna B. Kamińska,  
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Ad. 2  

Zaopiniowanie Opinii Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok. 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca –  przedstawiła projekt 

powyższej opinii. 

 

Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie treść opinii Komisji Finansowo-Budżetowej w 

sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok. 

 

         w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 3,  

                       wstrzymali się od głosu: M. Kaffka, Z. Urban, K. Smoliński, 

                                  podczas głosowania nieobecna B. Kamińska, 

 

      Prezydent Miasta Zenon Odya – poinformował, że wpłynął fax informujący o projekcie   

      rowerowym ,,Presto” i zabezpieczeniu środków na ten cel. Rada podejmie decyzje w tej   

      sprawie w trakcie obrad sesji. 

 

     Uwag  nie zgłoszono  

     Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła      

     posiedzenie komisji.  

     Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 

 

 

 

 
 

Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


