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Protokół Nr 2/2/2014 

Komisja Budżetu i Finansów 

posiedzenie w dniu 12 grudnia 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

Pan Zbigniew Rusak 

Ad. 1 

Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok 

4. Harmonogram prac związanych z opiniowaniem projektu budżetu miasta Sandomierza na 

2015 rok. 

5. Opiniowanie strony dochodowej i wydatkowej projektu budżetu miasta Sandomierza na 

2015 rok w działach: 750 i 751, 756. 

6. Wnioski Komisji. 

7. Pisma skierowane do Komisji: 

     - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach (KO-071/101/4154/2014) zawiadomienie  

o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego w stosunku do uchwał Rady Miasta 

Sandomierza. 

    - Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach (KO-071/3925/2014) informacja o wyniku 

badania uchwały Nr XLIV/455/2014 w sprawie zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. Przewodniczący komisji 

poprosił o jego przyjęcie w głosowaniu. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3  

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z projektem planu pacy Komisji na 2015 r. i poprosił  

o wniesienie ewentualnych uwag: 

 

Lp. Treść zadania Termin realizacji 

1. Przyjęcie planu pracy na 2015 rok  

 

grudzień 2014 

2. Ocena wykonania budżetu miasta za 2014 rok 

 

marzec 

3. Analiza dochodów z majątku miasta w 2014 kwiecień 
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roku 

4. Ocena ściągalności podatków. 

Informacja o umorzeniach z tytułu podatków  

i opłat w 2014 roku 

maj/czerwiec 

 

6. Informacja o stanie wykonania dochodów  

i wydatków za I półrocze 2015 roku. 

lipiec 

7. Informacja o stanie zobowiązań finansowych 

miasta w 2015 roku 

sierpień 

9. Analiza i opiniowanie stawek opłat lokalnych  na bieżąco 

10. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2016 

rok oraz  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz  

grudzień 

11. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji  

w 2015 roku 

grudzień 

12. Opiniowanie projektów uchwał związanych  

z gospodarką finansową miasta. 

na bieżąco 

13. Rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji 

przez Przewodniczącego Rady Miasta 

na bieżąco 

 

Radni nie wnieśli uwag. Przyjęli przedstawiony wyżej plan pracy Komisji Budżetu i Finansów 

na 2015 rok przez aklamację. 

Ad. 4 

Pan Jacek Dybus przedstawił w skrócie procedurę uchwalania budżetu miasta Sandomierza 

zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Sandomierza (Uchwała Nr LII/421/2010 z dnia  

28 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza). 

Przewodniczący obrad zasugerował ostateczny termin – 20 grudnia br. - na opracowanie 

opinii i wniosków do projektu budżetu przez wszystkie komisje stałe. Do dnia 22 grudnia br. 

Komisja Budżetu i Finansów odbędzie posiedzenie podsumowujące, przeanalizuje 

przedstawione opinie i wnioski. 

Radni przyjęli powyższe propozycje bez uwag. 

Przewodniczący poszczególnych komisji ustalili terminy posiedzeń swoich komisji. 

Ad. 5 

Pan Jacek Dybus przypomniał, że Komisja Budżetu i Finansów opiniuje działy:  

750 – Administracja publiczna, 

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa, 

756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej. 

Przewodniczący komisji poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – 

Skarbnika Miasta o przedstawienie radnym projektu uchwały budżetowej oraz udzielanie 

odpowiedzi radnym zabierającym głos w dyskusji. 

Mówca wskazał, między innymi że: 

„projekt budżetu miasta zakłada dochody w kwocie 89 421 961,00zł natomiast wydatki  

w wysokości 89 443 476,00 zł. Deficyt budżetu miasta w wysokości 21.515,00 zł. 

Zadłużenie miasta wynosi 37 000 000,00 zł co stanowi około 40% budżetu”  
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Członkowie komisji omówili dane Działu 750, 751, 756 po stronie dochodowej i wydatkowej 

– Załączniki Nr 1 i 2 projektu. 

Radni nie wnieśli uwag do tej części projektu budżetu. 

Pan Jacek Dybus poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały budżetowej na 

2015 rok i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Komisja nie opracowała wniosków. 

Ad. 7 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

1.  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (znak: KO-071/101/4154/2014)  - 

zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania nadzorczego w stosunku do 

następujących uchwał Rady Miasta Sandomierza: 

- Nr XLV/452/2014 z dn. 12.11.2014 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Sandomierz na lata 

2014-2026, 

-  Nr XLV/450/2014 z dn. 12.11.2014 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2014 rok, 

- Nr XLV/450/2014 z dn. 12.11.2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ( znak: KO-071/3925/2014) informacja  

o wyniku badania uchwały Nr XLIV/455/2014 w sprawie zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.  Uchwała jest legalna. 

Ad. 8 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. 

Ad. 9 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

Jacek Dybus 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 


