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Protokół Nr 10/5/2020 
Komisja Rewizyjna 

w dniu 18 maja 2020 roku 
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida 
 
Ad. 1 Przewodniczący Sylwester Łatka stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 
Ad. 2 Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok - część I - dochody. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r. 
5. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2019 r. 
6. Sprawy różne, wnioski komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Głosowano-7„za” – (jednogłośnie) 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3 Opiniowanie budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok - część I - dochody. 
 
Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta tytułem wstępu poinformowała, że w uchwale budżetowej  
z dnia 30 stycznia 2019 r. planowano dochody w wysokości 120 229 494,79 zł, w tym: dochody 
bieżące – 106 813 275,56 zł i dochody majątkowe – 13 416 219,23 zł, natomiast wydatki zostały 
ustalone w kwocie 122 877 928,54 zł, w tym: wydatki bieżące – 101 068 953,25 zł i wydatki 
majątkowe – 21 808 975,29 zł.  
Do 31 grudnia 2019 roku plan dochodów został zmieniony i po zmianach wynosił 132 660 428,15 zł, 
z tego dochody bieżące: 118 451 533,59 zł, dochody majątkowe: 14 208 894,56 zł, a plan wydatków 
141 200 229,17 zł, z tego wydatki bieżące: 116 680 633,60 zł, wydatki majątkowe: 24 519 595,57 zł.  
Wykonanie dochodów wyniosło kwotę 118 068 691,78 zł, w tym: dochody bieżące – 114 791 339,60 
zł i dochody majątkowe – 3 277 352,18 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 
125 906 012,23 zł, w tym: wydatki bieżące – 111 718 716,24 zł i wydatki majątkowe – 14 187 295,99 
zł. 
Budżet w 2019 roku zamknął się deficytem w kwocie 7 837 320,45 zł. Po stronie wykonania 
wykazano wolne środki w kwocie 7 901 229,00 zł, pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu.  
Stan zadłużenia Gminy Sandomierz na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 38 750 000,00 zł. Pani Skarbnik 
poinformowała także o obligacjach posiadanych w bankach PKO BP, BGK, w Banku Pekao SA oraz 
o terminach ich spłat do 2034 roku. 
Należności Gminy Sandomierz na koniec 2019 r. wynosiły 24 085 469,03 zł w tym należności 
wymagalne, czyli takie, których termin płatności dla dłużnika minął, w kwocie 15 156 307,39 zł; 
należności niewymagalne, czyli te, których termin płatności jeszcze nie minął - na kwotę 6 124 468,83 
zł), oraz gotówka i depozyty 2 804 692,81 zł.  
 
Pani Barbara Grębowiec przedstawiła najważniejsze dochody w 2019 r. w poszczególnych działach: 
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - dochody - 26 619,93 zł - dochody pochodzą z dotacji na podatek 
akcyzowy oraz z dzierżawy od kół łowieckich). 
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - nie zanotowano ani 
wydatków ani dochodów w tym dziale. Dochody z tyt. dotacji w ramach funduszy unijnych w ramach 
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projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 
Sandomierza nie zostały zrealizowane w 2019 r., przewidziane są na 2020 r. 
 
Dział 600 Transport i łączność - dochody zrealizowano w kwocie 2 262 629,64 zł - dochody 
pochodzą przede wszystkim z dotacji na m.in. lokalny transport zbiorowy, drogi publiczne powiatowe 
i gminne, drogi wewnętrzne, usuwanie klęsk żywiołowych. 
 
Dział 630 Turystyka - zaplanowana była kwota 1 420 000,00 zł - główne dochody miały pochodzić  
z PTTK-u, ale jeszcze się nie zakończyły sprawy sądowe; wykonanie 14 901,68 zł, w tym główny 
wpływ: 14 464,68 zł - opłaty i koszty sądowe (m.in. zastępstwa procesowe dot. PTTK). 
 
Na posiedzenie przybył Pan Andrzej Bolewski. 
 
Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody zrealizowano w kwocie 
4 944 085,59 zł - pochodzą m. in. z gospodarki mieszkaniowej oraz lokalami użytkowymi, z opłat za 
użytkowanie wieczyste, z dotacji na Rewaloryzację. 
 
Dział 710 Działalność usługowa - dochody zrealizowano w kwocie 136 248,32 zł, dochody pochodzą 
z dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych oraz z opłaty 
za miejsce na cmentarzu komunalnym. 
 
Dział 720 Informatyka zaplanowane było 17 480,00 zł jednak w 2019 r. nie zrealizowano żadnych 
dochodów. Zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia Nowa 
Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług, w 2019 roku nie zostały 
zrealizowane. 
 
Dział 750 Administracja publiczna - dochody w kwocie 390 112,83 zł, pochodzą z dotacji na 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych. 
Pozostałe dochody pochodzą głównie ze zwrotów kosztów postępowań, które Gmina wygrywa, 
zwrotów kosztów prowizji ZUS itd. oraz z dotacji na realizację projektu Nowoczesne rozwiązania  
w obszarze podatków (zakup komputerów, szkolenia). 
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – dochody - 159 584,99 zł, pochodzą z dotacji: na prowadzenie i aktualizację stałego 
rejestru wyborców, na zadania związane z przechowywaniem dokumentów oraz z przekazaniem 
depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku, na zadania związane  
z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, na zadania związane z wyborami do Sejmu  
i Senatu w 2019 roku. 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - planowano - 51000,00 zł - 
wykonanie - 39 709,55 zł, w tym głównie wpływy z tytułu mandatów i grzywien od osób fizycznych, 
 
Dział 756 Dochody z tyt. podatków i opłat – są to największe dochody 55 482 705,49 zł, składają się 
na nie w poszczególnych rozdziałach m.in.: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  
i opłat lokalnych od osób prawnych, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków  
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych, wpływy z pozostałych opłat (np. za zajęcie pasa), udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa. 
 
Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie - 16 060 989,12 zł w tym subwencja ogólna (oświatowa)  
z budżetu państwa, oraz pozostałe odsetki (np. od rachunków bankowych). 
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Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody - 4 294 001,83 zł, składają się na nie m. in.: dzierżawa 
składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów (opłata za dzieci uczęszczające do szkół), 
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za wyżywienie  
w przedszkolach, wpływy z usług (wyżywienie w szkołach), kary i odszkodowania (kara umowna dot. 
proj. Akademia Kompetencji), realizacja dotacji (w tym na programy Rozwijamy nasze talenty oraz 
Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza). 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia - dochody - 2 508,94 zł, w tym głównie dotacje np. na pokrycie kosztów 
decyzji wydawanych dla osób nieubezpieczonych. 
 
Dział 852 Pomoc społeczna - dochody: 2 495 839,88, pochodzą głównie z dotacji oraz m. in.  
z wpływów z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w DPS-ach) i usług (opłaty za usługi 
opiekuńcze). 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody: 74 334,70, pochodzą głównie z dotacji na 
pomoc socjalna dla uczniów oraz na zakup podręczników materiałów edukacyjnych. 
 
Dział 855 Rodzina - dochody: 24 960 419,75 zł pochodzą głównie z dotacji m. in. na wypłatę 
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia 300+, świadczenia 
wychowawczego 500+ czy na utworzenie żłobka. 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie: 5 588 591,02, w tym, 
główne dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także m. in. z tytułu: opłat  
i kar za korzystanie z środowiska, umów najmu (opłata za parkingi zamknięte, znajdujące się poza 
pasem drogowym), nadwyżki z zakładu budżetowego, z różnych dochodów (refundacja grupy 
interwencyjnej od Starostwa), dywidend (od PEC-u). 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody: 13 700,10, w tym: 
dotacja od Gminy 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 oraz wpływ z dofinansowania obozu integracyjnego w ramach polsko-
niemieckiej współpracy młodzieży z miast partnerskich Sandomierza i Emmendingen. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna, dochody: 1 121 708,42 w tym główne dochody generują Hala 
Sportowa,- Pływalnia Kryta (największy dochód - 696 273,71 zł), Centrum Rekreacji / Siłownia oraz 
Stadion Sportowy, a także m.in. Słupy Plakatowe, Ciągi pieszo-rowerowe Podwale / Szalety, Bulwar 
im. J. Piłsudskiego (wynajem powierzchni, parkingi). 
 
Na posiedzenie dołączyła (on-line) Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. W dyskusji poruszono m.in. tematy: 
- Radny Marcin Świerkula w związku z wykonaniem dochodów w 89 % zwrócił się do Pani Skarbnik 
o przedstawienie w których działach te dochody zostały nie zrealizowane i dlaczego. Pani Skarbnik: 
największe "niewykonanie" to: turystyka Dział 630 planowano 1 420 000,00 zł wpływów z PTTK, 
wykonania nie było; Dział 700 - planowano ok  1 200 000 zł ze sprzedaży, a jest ok 200 000,00 zł, 
ponadto nie zrealizowana została rewitalizacja przez co nie wpłynęły dochody z tytułu refundacji; 
Dział 400 - nie była realizowana termomodernizacja, a więc nie wpłynęło ok 235 000 zł; dział 600 - 
nie realizowano projektu dot. transportu miejskiego planowano 3 196 592,27, a dochód był w wys. 
29 628,64 zł; Dział 710 - Informatyka - nie zebrało się 120 osób do szkolenia, w zw. z czym program 
Nowa Era Komputera nie został zrealizowany; Dział 756 - jest dużo zaległości w płatności podatków; 
Dział 900 - wykonanie ok 2 mln mniej niż zakładano ponieważ jest mniej wpływu z zajęcia pasa,  
a dodatkowo, Gmina zwracała pieniądze za korzystanie z przystanków. Radny podkreślił też, że kwota 
zaległości w podatkach wzrosła o 468 tys. w porównaniu do poprzedniego roku, zapytał z czego to 
wynika. Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, że ta kwota obejmuje wszystkie należności: w tym 
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fundusz alimentacyjny, niezapłacone podatki 2 firm, którym podatek się nalicza, a płatności nie ma, 
zaległości w podatku od środków transportowych, zaległości za lokale mieszkalne. 
- "ściągalności" zaległości mieszkaniowych, Pani Barbara Grębowiec mówiła, że "ściągalność jest na 
tym samym poziomie", wysyłane są wezwania, sprawy kierowane są do sądu i komornika, a wpłaty są 
na poziomie minimalnym. 
- mówiono o wysokim poziomie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa, który stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. 
Pani Barbara Grębowiec podkreśliła, że dochód wynosi ok. 500 tys. więcej niż zakładano, pieniądze  
z budżetu wpływają w odstępach miesięcznych - w zależności od wysokości wpływów. 
- Radny Andrzej Bolewski podkreślił, że należy unikać bilansowania budżetu zakładaniem dochodu ze 
sprzedaży nieruchomości (działek), gdyż w późniejszym czasie okazuje się, że działki nie znajdują 
nabywców, a poziom niewykonania budżetu się zwiększa. Podkreślił także, że należy wprowadzić 
racjonalną gospodarkę finansową gminy i że sytuacja epidemiczna w jakiej się znajdujemy to dobry 
czas na urealnienie przyszłego budżetu. Mówił, o konieczności zwiększenia windykacji należności za 
lokale mieszkalne, o prowadzeniu racjonalnej polityki wobec spółek. Nawiązał także do zwrotu opłaty 
za korzystanie z przystanków jakiej musiała dokonać Gmina.  
W odpowiedzi Pani Skarbnik przypomniała, że zwrócona została kwota ok 270 tys. zł, a wpływ za 
korzystanie z przystanków wyniósł ok 70 tys. zł i dodatkowo ponoszone są opłaty za sprzątanie 
przystanków. Podkreśliła, że przy konstruowaniu budżetu należy unikać wprowadzania nadmiernych 
wydatków, że przychody i dochody powinny się równać wydatkom pomniejszonym o rozchody, musi 
być zachowana ta równowaga, gdyż jej brak powoduje koniczność zaciągania kredytów. 
- poruszono temat odpracowywania zaległości mieszkaniowych, że taka możliwość istnieje, ale nie 
stanowi to dochodu gminy, a generuje koszty np. organizacji pracy czy ubezpieczenia. 
 
Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie nad częścią "dochodową" Sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy za rok 2019. Zapytał kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie: 6 "za", 3 "wstrzymujące się". Opinia pozytywna. 
 
Posiedzenie opuścił Radny Janusz Poński. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Sylwester Łatka zaproponował - ze względów organizacyjnych - zmianę 
porządku obrad w taki sposób, by przed punkt kolejny tzn. 4 pn. Rozpatrzenie sprawozdania 
finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r. dodać punkt Przyjęcie Sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok - w części wydatki, zapytał kto jest za 
przyjęciem proponowanej zmiany porządku obrad? 
Głosowanie: 5 "za", 3 "wstrzymujące się" 
Opinia pozytywna. 
 
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2019 rok - w części 
wydatki 
 
Przewodniczący komisji zaproponował, aby po omówieniu przez Panią Skarbnik kolejnych partii 
materiału członkowie komisji zadawali ewentualne pytania. 
 
Pani Barbara Grębowiec Skarbnik Sandomierza poinformowała, że wydatki zostały zaplanowane na 
kwotę 122 877 928,54 zł, po zmianach plan wynosił 141 200 229,17 zł, a realizacja wydatków 
zamknęła się w kwocie 125 906 012,23 zł, po czym przystąpiła do przedstawienia najważniejszych 
wydatków w 2019 r. w poszczególnych działach: 
 
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie: 32 704,93 zł (w tym wydatki na dopłaty do paliwa, 
izby rolnicze), 
 
Dział 600 Transport i łączność - planowana kwota to 8 245 051,18, po zmianach 9 939 526,18 zł, 
wykonanie: 6 084 310,37 zł (w tym ponad 2 mln zł to rekompensata dla PGKiM-u za wykonywanie 
transportu). 
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W krótkiej dyskusji nt. powyższych danych Pani Skarbnik wyjaśniła, że rekompensata na rzecz 
PGKiM płacona jest jako dopłata do przewozów za wprowadzane ulgi np. dla emerytów, uczniów. 
 
Dział 630 Turystyka - plan po zmianach: 1 564,07 zł, wykonanie: 615,00 zł - wykonanie i montaż 
tabliczek na stojaki rowerowe - ostatni rok trwałości projektu, 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano 15 220 642,50, plan po zmianach: 
16 016 462,88 zł, wykonanie: 11 521 803,37 zł, w dziale tym znajdują się m.in. wydatki na 
rewitalizację, 
 
Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 119 798,55 zł - wydatki głównie związane  
z cmentarzami, 
 
Dział 720 Informatyka - wydatkowane środki - 33 423,43 zł, wydatki poniesione na realizację dwóch 
projektów: Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usługi  
i przeznaczone - głownie na szkolenia i wynagrodzenia, 
 
Dział 750 Administracja publiczna – wydatki planowane 13 386 034,00 (po zm. 13 527 006,00 zł), 
wydatki poniesione - 13 048 280,39 zł, w poszczególnych rozdziałach wydatki na m.in. realizację 
zadań z zakresu adm. rządowej, na obsługę Rady i Urzędu Gminy (Miasta), promocję. 
 
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa – planowane wydatki – 5 010,00 zł, wykonanie: 159 584,99 zł, wydatki poniesione na 
na aktualizacje spisu wyborców, na wybory do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu. 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota wydatków to 
303 000,00 zł (po zm. 318 000,00), wykonanie 29 644,28 zł, w tym m.in. na dofinansowanie zakupu 
samochodu dla policji, obroną cywilną, zarządzanie kryzysowe, 
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie 
16 533,89 zł, wydatki dot. opłaty miejscowej, 
 
Dział 757 Obsługa długu publicznego - pierwotnie planowano 1 550 000,00 zł (po zm. 1 250 000,00 
zł). wykonanie: 1 232 158,79 zł, wydatki dot. obsługi długu, prowizje. 
 
W krótkiej dyskusji nt. powyższych informacji poruszony został temat środków wydatkowanych  
w Dziale 754 na Zarządzanie Kryzysowe. Radny Andrzej Bolewski pytał o te środki w kontekście 
tegorocznych wydatków na zakupy związane z ochroną obywateli w czasie pandemii.  
Pani Skarbnik podkreśliła, że niewykorzystane środki przechodzą do wolnych środków, a w kolejnym 
roku znów są wprowadzane do budżetu środki na zarządzanie kryzysowe wyliczane w oparciu o wzór 
(liczony z wydatków). 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie - Planowano: 31 060 298,06, plan po zmianach: 38 029 420,64 zł 
Wykonanie: 36 337 789,53 zł, wydatkowane w poszczególnych rozdziałach m.in. na szkoły 
podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, przedszkola specjalne, 
gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, licea ogólnokształcące, dokształcanie nauczycieli (8% od 
funduszu płac), stołówki szkolne i przedszkolne, realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup podręczników dla wszystkich szkół, pozostała 
działalność (zakup sprzętu komputerowego w realizowanym projekcie).) 
 
W krótkiej dyskusji nt. powyższych informacji poruszono m.in. tematy: 
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- niedociągnięć na etapie budowy Przedszkola nr 6. Pani Skarbnik poinformowała, że wystawiona 
została nota za przekroczenie terminu realizacji, naliczone zostało ok 2 mln zł kar, sprawa jest  
u Radców prawnych i na ten moment jeszcze nie jest wiadome czy nastąpi ugoda czy sprawa będzie 
skierowana do sądu .  
- likwidacji Gimnazjów i kosztów z tym związanych oraz ogólnych kosztów generowanych przez 
budynki szkół, co podkreślił Radny Andrzej Bolewski oraz zasygnalizował, że należy dążyć do innego 
spojrzenia na budżet i zastanowić się czy obiekty, które generują koszty utrzymania bilansują się  
z prowadzoną w nich działalnością. Pani Skarbnik odpowiedziała, że te budynki będą nadal generować 
koszty, koszty będą takie same bądź wyższe, natomiast subwencja będzie taka sama, bądź niższa – tak 
jak w tym roku. 
- konieczności prowadzenia dalszych rozmów nt. kosztów dot. szkół, szczególnie SP2. 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia - planowane wydatki po zmianie - 1 261 166,00 zł, - wykonanie: 
1 132 377,57 zł w tym. m.in. dotacja dla szpitala, programy profilaktyczne, zwalczanie narkomanii, 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, pozostała działalność (głównie dotacje dla stowarzyszeń, organizacja 
wydarzeń) 
 
Dział 852 Pomoc społeczna - planowano - 5 964 180,00, wykonanie: 6 662 028,70 zł, w tym m.in. na 
domy pomocy społecznej, na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie, składki na ubezpieczenia społeczne, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, 
celowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych (zwrot nienależnie pobranej dotacji), pozostała działalność (realizowane są dwa projekty 
ze środków unijnych) 
 
Posiedzenie opuścił Radny Marek Strugała. 
 
W krótkiej dyskusji nt. powyższych informacji poruszono temat mieszkania chronionego (dział 
85220), Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to mieszkanie przy ul. Katedralnej przeznaczone dla osób, 
które czasowo potrzebują pomocy. Określona jest stawka za mieszkanie, osoby tam zamieszkujące 
płacą również za media. Prowadzenie mieszkania chronionego jest wymogiem ustawowym. 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – planowano – 917 656,00 zł, wykonanie – 
1 106 796,42 zł w tym na: prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów  
o charakterze socjalnym, dokształcanie nauczycieli. 
 
Dział 855 Rodzina - wydatkowano 25 529 696,87 zł są to głównie środki zewnętrzne, wydatkowane 
głównie na świadczenia wychowawcze np. 500+, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
(zaległości sięgają kwoty ok 6 mln zł) oraz składki na ubezpieczenia, Kartę Dużej Rodziny, 
wspieranie rodziny (program Dobry Start), tworzenie żłobków, rodziny zastępcze, składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
 
W krótkiej dyskusji nt. powyższych informacji poruszono temat funduszu alimentacyjnego, Pani 
Skarbnik wyjaśniła, że Państwowy Fundusz Alimentacyjny wypłaca rodzinom alimenty,  
a obowiązkiem Gminy jest wyegzekwowanie tego zadłużenia – jest to kwota w wys. ok. 6 mln zł, 
która wchodzi w ogólną kwotę (ok 20 mln. zł) zaległości Gminy, 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota zaplanowana to 13 586 058,63  
wykonanie - 11 806 591,84 zł, w tym wydatkowano w poszczególnych rozdziałach na ochronę wód, 
gospodarkę odpadami, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, schronisko dla zwierząt, 
oświetlenie ulic, placów i dróg, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska, pozostałe działania związane z gospodarka odpadami (odbiór odpadów 
azbestowych), pozostała działalność (m.in. dotacje dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego, utrzymanie 
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grupy interwencyjnej, remonty, konserwacja placów zabaw, monitoringu, urządzeń parkingowych, 
podwyższenie kapitału zakładowego spółki PGKiM, inwestycje). 
 
W krótkiej dyskusji nt. powyższych informacji poruszono m. in. tematy: 
- podwyższenia kapitału zakładowego dla PGKiM-u, Radny Marcin Świerkula zapytał czy nie można 
było przekazać pieniędzy w formie dotacji? Pani Skarbnik w odpowiedzi wyjaśniła, że nie ma 
możliwości udzielania dotacji własnemu przedsiębiorstwu, można jedynie podwyższać kapitał 
zakładowy. Poinformowała, że Gmina ma 42 256 udziałów w spółce, a przy likwidacji 
przedsiębiorstwa udziały przechodzą na rzecz Gminy.  
- wydatków z rezerwy ogólnej (ok 800 tys. zł) oraz celowej (275 tys. zł). Pani Skarbnik wyjaśniła, że 
wydatki z rezerwy celowej dot. Zarządzania Kryzysowego przekazane zostały w kwocie ok 2900 zł na 
zakup piasku, natomiast co do przeznaczenia rezerwy ogólnej, to może przygotować i przedstawić 
dokładne dane np. na kolejnym posiedzeniu komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Sylwester Łatka w związku z niewyczerpaniem porządku obrad, 
zarządził przerwę w obradach i wyznaczył na dzień 25 maja 2020 r. na godz. 13:00 kolejne 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym dokończone zostanie omawianie wydatków oraz 
kolejnych punktów porządku obrad.  
Przewodniczący Komisji stwierdził zamknięcie obrad. 
 
 
 
 
     Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek ………………………………… 

Kazimiera Bednarska   ………………………………… 

Andrzej Bolewski   ………………………………… 

Renata Kraska    ………………………………… 

Janusz Poński    ………………………………… 

Mariusz Prezgot   ………………………………… 

Marek Strugała    ………………………………… 

Marcin Świerkula   ………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Dorota Drozdowska-Achenbach 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


