
 

Protokół Nr 58/2009 

 z posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej odbytego                 

w czasie  przerwy w obradach sesji 

w dniu 27 sierpnia  2009 r.  
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-

Budżetowe. Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 7, na 9 - 

osobowy skład komisji:               

                                       -  Genca Brygida                                                           

                                       -  Jezierski Tomasz                                             

                                       -  Tobiański Tomasz                                 

                                       -  Armatowska Renata                              

                                       -  Kaffka Mirosław 

                                       -  Roczyński Czesław         

                                       -  Urban Zbigniew            

         nieobecny              -  Smoliński Kazimierz 

        nieobecna               -  Kamińska Barbara 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że komisja 

spotkała się w celu zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,  z 25.08.09. 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 

członkowie komisji otrzymali nowy projekt uchwały zgodnie z wnioskiem komisji z dnia 

20.08.2009r., który umożliwiałby w pierwszej kolejności sprzedaż mieszkań kolejowych. 

Pozostałe zagadnienia ujęte w pierwotnym projekcie uchwały komisja przedyskutuje w terminie 

późniejszym, po przygotowaniu przez pana Prezydenta nowej wersji projektu uchwały sprawie 

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia 

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Wojciech Janicki – omówił powyższy 

projekt uchwały.  

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 

wniosek o wykreślenie § 1 pkt  1 tj. 

1. Komisja wnosi o wykreślenie § 1 pkt  1 w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, 

obciążenia oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, ( z 25.08.09) 

                                              W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz.- 2, 

                             podczas głosowania nieobecni: B. Kamińska, K. Smoliński,  

                             wstrzymał się od głosu: Z. Urban, T. Tobiański,  

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia 

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata , z 25.08.09 wraz z przyjęta 

autopoprawką.  

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

                             podczas głosowania nieobecni: B. Kamińska, K. Smoliński,  

                             wstrzymał się od głosu: Z. Urban, T. Tobiański, M. Kaffka, 

     Więcej uwag  nie zgłoszono  

     Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła      

     posiedzenie komisji.  

     Na tym posiedzenie i protokół zakończono 

         

 

 

Sporządził Łucja Kussowska  


