PROTOKÓŁ NR 6/03
POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W DNIU 29 KWIETNIA 2003 ROKU

(w przerwie obrad IX sesji Sejmiku)
Obrady Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Andrzej Nowak.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności (załącznik nr 1 i 2 do protokołu).
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00.
Przewodniczący obrad - przedstawił projekt porządku posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale
nr VIII/66/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 rok.
2. Sprawy różne.
Zapytał członków Komisji o uwagi do ww. porządku.
Uwag do porządku nie zgłoszono.
Komisja jednomyślnie przyjęła porządek posiedzenia w ww. brzmieniu.

Ad. 1.
Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w uchwale
nr VIII/66/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 rok (załącznik do akt IX sesji
Sejmiku).
Przewodniczący Komisji – poprosił o krótkie wprowadzenie Pana Zdzisława
Wojciechowskiego – Skarbnika Województwa Świętokrzyskiego.
Skarbnik Województwa – wyjaśnił, że podstawą podjęcia tej uchwały jest opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale budżetowej województwa na 2003 rok.
RIO wydało w niej zalecenie dokonania zmiany w § 9 ww. uchwały, polegającej na
dopisaniu, że przeniesienia w planie wydatków, jakie będzie mógł dokonywać Zarząd
Województwa w ciągu roku nie mogą dotyczyć środków na wynagrodzenia.
Omawiany projekt uchwały zawiera taki zapis.
Przewodniczący Komisji – otworzył dyskusję.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie wyrażenie pozytywnej opinii o
przedstawionym projekcie uchwały.

-2W przeprowadzonym głosowaniu oddano:
- 7 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
1 osoba wstrzymała się od głosowania.
Opinia sporządzona na podstawie wyników głosowania stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.

Ad. 2.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Posiedzenie zostało zakończone o godz. 13:30.
Protokół sporządziła:
M. Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Andrzej Nowak

