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PROTOKÓŁ 11/6/2020 
KOMISJA REWIZYJNA 

Posiedzenie w dniu 26 maja 2020 r. 
 

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka - Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pan Andrzej Lebida, Pan Marek Strugała, Pan Andrzej Bolewski. 
Obecni : 
Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Sandomierza, 
Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK), 
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW), 
Pan Krzysztof Kwieciński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego (czyt.: TI), 
Pani Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS), 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK), 
Pani Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (czyt.: SSZ), 
Pan Paweł Wierzbicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyt.: MOSiR) 
 
Ad. 1 
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 
Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad   i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad.2 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił 
do głosowania. 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok – część II – wydatki. 
4. Zapoznanie się z uchwałą 61/2020 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 
jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. 

5. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego za 
2019 rok. 

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 
Sandomierza  za 2019 r. 

7. Sprawy różne, wnioski komisji. 
8. Zamknięcie obrad.  

Głosowano – 8 „za” - jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok – część II – wydatki. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej celem przypomnienia obecnym na posiedzeniu 
oznajmił, że w dniu 18 maja br. Pani Barbara Grębowiec szczegółowo omówiła część 
poświęconą wydatkom, z wyjątkiem danych dot. SCK. 
Pani skarbnik zanim przystąpiła do omówienia dalszej części budżetu miasta Sandomierza za 
2019 rok odpowiedziała na pytanie radnego Marcina Świerkuli wynikające z poprzedniej 
komisji w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej do końca ubiegłego roku.  
Pani Grębowiec wymieniła wraz z uzasadnieniem wszystkie kwoty i cel na jaki zostały 
przekazane:  

 15.000 zł  - zakup radiowozów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji, 

 10.000 zł – budowa przyłącza wodociągowego dla wielorodzinnych ogródków 
działkowych, 

 10.000 zł - wypłata stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, 

 100.000 zł - remont ul. Mickiewicza w ramach programu „Rewitalizacji” (oferta 
przetargu wyższa niż przewidziano zabezpieczonych środków), 

 30.000 zł – system gospodarowania odpadami - przeniesione środki na zakup 
śmietniczek (pieniądze znaczone), 

 1.900 zł – organizacja w ramach Programu „Bezpiecznie chce się żyć” mające na celu 
podniesienie świadomości mieszkańców nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 15.000 zł – pokaz rekonstrukcji historycznej podczas Jarmarku Jagiellońskiego, 

 36.000 zł -  (zmiana)  część środków poszło do działu 92195 - wydatki dla Pana Karola 
Burego – Prezesa Ludowego Klubu Sportowego na przeprowadzenie inscenizacji na 
święto XIV Pułku Ułanów, 

 10.000 zł - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na modernizację dachu 
budynku hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki  
w Sandomierzu, 

 30.000 zł – dotacja dla podmiotów SCK, 

 163.000 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej, 

 20.000 zł - pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie 
zastępczej, 

 22.000 zł – przejęcie przez Gminę wierzytelności dłużnika przypadającej 
Sandomierskiemu Ogrodniczemu Rynkowi Handlowemu S.A. ( czyt.: SORH), 
Pani Skarbnik dodała, że za zlikwidowany SORH Gmina zapłaciła 22.000 zł za dług, 
który jest w granicach 70.000 zł i w tym momencie Gmina jest na etapie jego 
odzyskiwania. 

 10.000 zł - promocja Gminy w wojewódzkich i lokalnych mediach oraz organizacja 
wydarzeń promocyjnych miasta Sandomierza,  

 30.000 zł - składka na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
Pani Grębowiec dodała, że w trakcie roku składka uległa zwiększeniu. 

 10.000 zł – pokrycie kosztów biegłego budowlanego w związku z prowadzonym 
postępowaniem podatkowym, 

 27.000 zł - koszt opracowania dokumentacji projektu dot. termomodernizacji 
budynku Centrum Rekreacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

 90.000 zł – dołożenie pieniędzy do Przedszkola Nr 6 w Sandomierzu, 

 120.000 zł - na koniec roku ostatnim Rozporządzeniem Burmistrza Sandomierza 
przenieśliśmy kwotę 30.000 zł do remontu dróg,  

 33.000 zł – wysokość za opłaty i składki, 
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 57.000 zł – środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał Państwa Radnych : 
- „ Czy są jakieś pytania ?” 

Wobec braku zgłoszeń Pani Skarbnik przeszła do kolejnego działu dot. sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu Gminy Sandomierz. Przypomniała zgromadzonym, że na 
poprzedniej Komisji Rewizyjnej w dniu 18 maja br. zakończyła na dziale 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska. 
  
DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
 
Pani Barbara Grębowiec poinformowała wszystkich, że w powyższym dziale znajdują się 
przede wszystkim dotacje do gminnych jednostek i  instytucji kultury.  
DOCHODY 
Dochody w dziale 921 zostały wykonane w 2019 r w kwocie 13.700.10 zł. i pochodzą z : 

 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę 
Zawichost na realizację przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn. 
„Miasto movie o tradycji” – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni 
miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy w kwocie 1.000 zł. 

 wpływów z różnych dochodów - dofinansowanie obozu integracyjnego w ramach 
polsko-niemieckiej współpracy młodzieży z miast partnerskich Sandomierza  
i Emmendingen w kwocie 12.700,10 zł. 

WYDATKI 
W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.393.000 zł. Ich wykonanie przedstawia: 
ROZDZIAŁ 92110 Galerie i biura wystaw 
Zaplanowana w budżecie miasta na rok 2019 dotacja celowa w wysokości 30.000.00 zł dla 
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na dofinansowanie działalności Biura Wystaw 
Artystycznych w Sandomierzu została wydatkowana w 100%. 
ROZDZIAŁ 92113 Centra kultury i sztuki  
Dotacja podmiotowa dla Sandomierskiego Centrum Kultury została zaplanowana w 
wysokości 1.250.000,00 zł - została wydatkowana w 100 %.  
Pani Skarbnik dodała, że pierwotnie kwota wynosiła 80.000 zł, ale w trakcie roku została 
zwiększona.  
ROZDZIAŁ 92116 Biblioteki 
Dotacja podmiotowa w wysokości 1.070.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na 
dofinansowanie bieżącej działalności została wydatkowana w tej samej kwocie.  
ROZDZIAŁ 92118 Muzea 
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaplanowana w wysokości 
720.000,00 zł i została wydatkowana w całości.  
Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 1.000 zł została udzielona na realizację przez 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu pn. „Miasto movie o tradycji” – obrzędy, 
zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy. 
ROZDZIAŁ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 20.000 zł  na remont zabytkowych nagrobków na 
Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu została w 100% przekazana Społecznemu 
Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 
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ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność 
Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że w 2019 roku wykorzystano kwotę w wysokości 
302.410,64 zł  m.in. na: 

 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacji udzielono Ludowemu Klubowi 
Sportowemu Sandomierz i Towarzystwu Naukowemu Sandomierskiemu w wysokości 
85.000.00 zł). 

 wynagrodzenia dla artystów, naukowców, tłumaczy za wykonanie zadań z zakresu 
kultury na rzecz Gminy Sandomierz, dla opiekunów obozu młodzieżowego  
w Emmendingen w wysokości 11.816,00 zł. 

 zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i wiedzy o mieście  
w wysokości 18.231,53 zł. 

 stypendia artystyczne w wysokości 6,500 zł. 

 wykonanie usług: gastronomicznych, poligraficznych, florystycznych, reklamowych, 
obsługi i organizacji spotkań i wydarzeń z zakresu kultury powszechnej, obsługi  
i organizacji zadań z zakresu partnerstwa międzynarodowego miast, kultywowania 
tradycji narodowej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji lokalnej w wysokości 
162.700,42 zł. 
- organizacja koncertu kolęd w wysokości 3.000 zł, 
- organizacja II Gali Orderu rzeki Wisły w kwocie 2.000 zł., 
- przygotowanie inauguracji sezonu turystycznego w kwocie 15.000 zł., 
- przeprowadzenie inscenizacji na święto XIV Pułku Ułanów w kwocie 15.000 zł., 
- obsługa techniczna XX rocznicy pobytu Ojca Świętego w Sandomierzu w kwocie 
17.000 zł., 
- organizacja i przeprowadzenie Turnieju Rycerskiego w kwocie 15.000 zł., 
- usługa transportowa, wyjazd dzieci do Emmendingen w kwocie 13.000 zł., 
- wydanie Księgi Jubileuszowej 730- lecie lokacji Sandomierza w kwocie 15.000zł. 

Po omówieniu powyższego działu radny Sylwester Łatka zapytał zgromadzonych : 
-„Czy mają Państwo jakieś pytania?” 
Wobec braku pytań Pani Barbara Grębowiec przeszła do kolejnego działu. 
 
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA  
 
DOCHODY 

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że w 2019 roku dochody w dziale 926 zostały 
wykonane w kwocie 1.121.708,42 zł. Dochody pochodzą z osiągniętych przychodów ze 
sprzedaży usług, w tym ze sprzedaży biletów, karnetów oraz z przychodów z tytułu wynajmu 
powierzchni i pomieszczeń obiektów sportowych, odsetek bankowych oraz zwrotu podatku 
VAT. 
 
WYDATKI 
W dziale 926 Kultura fizyczna wydatki osiągnęły kwotę w wysokości 7.658.462,67 zł.  
Głównie pieniądze były przeznaczone na obiekty sportowe związane z wynagrodzeniem 
jednostki MOSiR w Sandomierzu.  
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ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe 
Wydatki w rozdziale Obiekty sportowe w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 
6.000.475,87 zł.  
Ze środków zaplanowanych w rozdziale opłacano koszty funkcjonowania obiektów 
sportowych, tj. Hali Widowiskowo-Sportowej, Pływalni Krytej Błękitna Fala, Centrum 
Rekreacji przy ul. Portowej, Miejskiego Stadionu Sportowego, Kompleksu Rekreacyjnego przy 
ul. Żeromskiego, Bulwaru im. J.Piłsudskiego czy kompleksu boisk Orlik oraz poniesiono 
wydatki inwestycyjne, w tym m.in.: 

 4.055.401,51 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

  291.279,45 zł - zakup materiałów i wyposażenia,  

 767,837,58 zł - zakup energii, 

 153,709,61 zł - usługi remontowe, 

 329,103,69 zł - zakup usług pozostałych, 

 44,353,35 zł – różne opłaty i składki , 

 83,542,05 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. 
 
ROZDZIAŁ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

 
Z zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 52.000,00 zł na przedsięwzięcia i zadania                

w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku wykorzystano kwotę 48.856,01 zł z przeznaczeniem 
m.in. na :   

 2.000  zł – nagrody za wyjątkowe osiągnięcia sportowe, 

 11.734,35 zł - usługi związane z organizacją wydarzeń o charakterze sportowym, 

 22.800,00 zł - przyznane przez Burmistrza Sandomierza stypendia sportowe dla 
wyróżniających się sportowców, promujących swoimi sukcesami miasto Sandomierz. 

 
ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność  
 

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że w 2019 roku wykorzystano kwotę 1.609.130,79 zł 
m.in. na dotacje celowe, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wynagrodzenia osobowe, zakup 
materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych, zakup energii usług 
remontowych, usług pozostałych koszty postępowania sądowego i wydatki na zakupy 
inwestycyjne.   

Pani Skarbnik podsumowała, że w zestawieniu oprócz dochodów i wydatków są również 
przedstawione wszystkie dotacje udzielone w ubiegłym roku z budżetu miasta w 2019 roku 
jak również :  

 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej              
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za okres 01.01.2019 – 31.12.2019  

  Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2019 roku. 

 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
dokonywane w trakcie roku budżetowego. 

 Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok: SCK, Muzeum 
Okręgowe Sandomierz, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2019 
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 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych. 

 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2019 

 Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy 
Sandomierz na dzień 31.12.2019 r. 

 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2019 

 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych 
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. 

 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2019 

 Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość udziałów lub akcji posiadanych 
przez Gminę Sandomierz w spółkach.  

 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej 
deklaracji. 

 Informacja o udziałach spółek w budżecie Gminy. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał Państwa Radnych : 
-„Czy są pytania w związku z przekazanymi  informacjami przez Panią Grębowiec?” 

Wobec braku pytań przystąpił do głosowania nad przyjęciem budżetu miasta 
Sandomierza za 2019 rok – część II -wydatki.  
Głosowano – 4 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”. 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Radny Sylwester Łatka w porozumieniu z Panią Skarbnik przystąpił do głosowania nad 
przyjęciem całości budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok  (część I i II –wydatki).  
Głosowano - 4 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”. 
Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek nie wzięła udziału w głosowaniu.  
 
Ad. 4  
Zapoznanie się z uchwałą 61/2020 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
miasta Sandomierza za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu 
terytorialnego i objaśnieniami. 
 

Radny Sylwester Łatka odczytał treść uchwały Nr 61/2020 VI Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku.  

Z jego treści wynika, że na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art.19 ust. 2 ustawy z dnia                   
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2137.), po zbadaniu w 27 kwietnia 2020 roku rocznych sprawozdań z wykonania 
budżetu za 2019 rok postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożone sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2019 rok. 
 
Ad.5 
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego za 2019 
rok. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że dokonano analizy wykonania 
budżetu Gminy za rok 2019  w oparciu o : 
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019, 
- sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok, 
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2019 r. 
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Pan Sylwester Łatka poprosił Skarbnik Miasta o krótkie zreferowanie zagadnienia 
sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok. Pani Grębowiec 
stwierdziła co następuje: 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z czterech 
sprawozdań:  

 bilans organu,  

 bilans jednostki (wszystkie jednostki Gminy wraz z Urzędem Miejskim),  

 zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz  

 zestawienie rachunku zysków i strat.  
Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że sprawozdania finansowe podlegają zasadzie 
memoriału – jest to ujęcie wszystkich przychodów i kosztów związanych z jednostką 
niezależnie od terminu płatności. Wynik finansowy w 2019 roku wyniósł: 
- dochód  w wysokości: 118.068.691,78 zł. 
- wydatki w wysokości:. 125.906.012,23 zł. 
Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 7.837.320,45 zł. Stan zadłużenia Gminy 
Sandomierz na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 38.750.000,00 zł.  
Pani Skarbnik przypomniała, że wszyscy Radni otrzymali treść powyższego sprawozdania                  
od Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza - Pana Wojciecha Czerwca, w którym ujęty 
jest  

 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 
dzień 31.12.2019 rok.  

 Łączny bilans Gminy, wszystkich jednostek oraz łączne zestawienie zmian funduszu  

 Rachunek zysków i strat. 
Na koniec roku dokonuje się przeksięgowań z poszczególnych kont księgowych tzw. 
zamknięcia zgodnie z zasadami rachunkowymi.  

Pani Barbara Grębowiec przeszła do omówienia bilansu Gminy. Dodała, że środki na 
rachunkach bankowych zgodnie z powyższym bilansem to kwota w wysokości 3.429.281,14 
zł., a należności od budżetów są w wysokości 620.189,91 zł i wpływają na rachunek budżetu 
w 2020 roku. Wszystkie udziały w podatku dochodowym oraz należności z Urzędu 
Skarbowego są naliczane w 2019 roku. Odsetki naliczone od obligacji wynoszą 116.468.000 zł 
na dzień 31. 12.2019 r.  

Po stronie pasywów wymienione są należności krótkoterminowe, które opłacone 
zostały w 2019 roku i wynoszą 4.000.000 zł, z kolei odsetki wraz z obligacjami wynoszą kwotę 
3.500.000 zł.  

Pani Skarbnik kontynuowała tłumacząc, że należności długoterminowe to obligacje, 
które pozostały jeszcze do spłaty w wysokości 34.750.000 zł oraz dotacje, które musimy 
zwrócić za 2019 rok w roku bieżącym. Wynik finansowy jest zgodny ze sprawozdaniem  
o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego. 

Kolejne sprawozdanie to łączne zestawienie sprawozdań wszystkich jednostek. 
Bilans po stronie aktywów, to wymieniony majątek, jaki Gmina posiada oraz środki 

trwałe: pozostałe trwałe, grunty, środki trwałe w budowie – czyli te środki, które zostały 
przekazane na inwestycje, a które jeszcze nie są oddane i widnieją na koncie 080. 

Należności, podatki i opłaty, które rozłożone są na raty bądź został przesunięty termin 
płatności oraz z  udziałami, które są w spółkach - wynoszą kwotę 50.403.500 zł.  

Pani Barbara Grębowiec przypomniała o pozostałych należnościach czyli wszystkich 
zaległościach w podatkach, opłatach i Funduszu Alimentacyjnym, które wynoszą łącznie 
14.196.052,96 zł.  
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Środki pieniężne na rachunkach bankowych, to środki, które są na wydzielonym 
koncie 135 – Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz tzw. środki pieniężne w drodze, na koncie 
141. 

Po stronie pasywów mamy wszystkie przeksięgowania na koniec roku.  
Przekazane jednostkom środki i dochody wpłynęły na rachunek i zobowiązania do 

zapłacenia w tym roku czyli faktury, które nie zostały zrealizowane, ponieważ miały terminy 
płatności po nowym roku. Łącznie tych zobowiązań  krótkoterminowych nieprzekraczających 
12 miesięcy jest na koniec roku 5.960.000 zł. (ZUS, podatki dochodowe, naliczone 
„trzynastki”).  

Po stronie pasywów mamy również nadpłaty w podatkach i opłatach, lokaty, które są 
na różnych rachunkach bankowych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który na 
rachunku nie jest odprowadzamy do budżetu tylko zostaje na wydzielonym rachunku 
bankowym.  

Kolejny załącznik, to rachunek zysków i strat. Wymienione są w nim wszystkie 
przychody, koszty oraz wirtualny zysk, czyli taki, w którym przewidujemy, że przychody 
wpłyną na rachunek w 2020 roku i wynoszą  13.541.000 zł.  

Pani Skarbnik wskazała miejsce informacji dot. mienia komunalnego w otrzymanych 
przez wszystkich Radnych dokumentach, w których zostały opisane środki trwałe, środki 
trwałe w budowie, ilość lokali, podana wartość księgowa, co w trakcie roku zostało 
upłynnione, co Gmina przejęła, jakie inwestycje wprowadzono do budżetu i jakie zostały 
przekazane jednostkom.   

Wobec braku pytań, radny Sylwester Łatka przystąpił do głosowania nad 
zaopiniowaniem sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.  
Głosowano – 4 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”. 
 
Ad.  6 
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza        
za 2019 r. 
Treść wniosku bez odczytu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przystąpił do głosowania nad wnioskiem  
o udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2019 r. 
Głosowano – 4 „za” ,  0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”.  
Struktura głosowania: 
Głosy „za” 4 (cztery ) 
Kazimiera Bednarska,  Renata Kraska, Marek Chruściel, Sylwester Łatka 
Głosy „wstrzymujących się” 4 (cztery) : 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Janusz Poński, Mariusz Prezgot, Marcin Świerkula   

 Radny Sylwester Łatka poinformował, że powyższy wniosek będzie gotowy do 
podpisu przez członków Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja br. od godziny 8.00 w biurze 
Rady.  

Pani Barbara Grębowiec oznajmiła, że kompletny wniosek musi zostać zaniesiony jak 
najszybciej do Regionalnej Izby Obrachunkowej (czyt.: RIO), która z kolei ma dwa tygodnie na 
wydanie opinii.  

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek oznajmiła, że posiada odrębne zdanie do treści 
wniosku, którego nie ujęła w protokole.   
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Ad. 7  
Sprawy różne. 
Treść pisma bez odczytu. 
Przewodniczący komisji przypomniał o piśmie z dn. 29 kwietnia 2020 r., które zostało 
otrzymane przez wszystkich Radnych skierowane od Pana Rafała Biniędy - Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o .o , który przekazuje swoje stanowisko.  
 
Ad.8 
Zamknięcie obrad. 
 
Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 
 
 
                      Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Marlena Lasek  
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
 


