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Protokół Nr 52/5/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

w dniu 8 kwietnia 2010r. 
 
 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu 
i Finansów. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1  
 Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad 
 i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ocena wykonania budŜetu miasta Sandomierza za 2009 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów przypomniał, Ŝe 
zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miasta Sandomierza  Komisja w m-cu  
kwietniu 2010r. ma dokonać oceny wykonania budŜetu za 2009r.  
 Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza do zakresu działania Komisji BudŜetu i 
Finansów naleŜą sprawy współtworzenia projektu budŜetu, opiniowanie zmian oraz 
formułowanie kwartalnych ocen realizacji budŜetu. Komisja zajmie się zarówno analizą 
dochodów i wydatków, ale takŜe przyczynami nie zrealizowania niektórych zadań 
zaplanowanych w budŜecie.  
 W związku z tym, Ŝe członkowie Komisji mieli moŜliwość przeanalizowania 
materiału - sprawozdania z wykonania budŜetu w 2009 roku Przewodniczący obrad otworzył 
dyskusję w przedmiotowej sprawie. 
DOCHODY: 
Dyskusję otworzył Pan Cezary Gradziński Skarbnik Miasta Sandomierza zwracając uwagę na 
wykonanie planu dochodów – 94,80% i wykonanie planu wydatków – 94,23%. 
W dyskusji członkowie Komisji pytali o: zmniejszenie wydatków budŜetowych: 

• w Dziale 600 Rozdz. Drogi publiczne gminne o kwotę 309.181,29zł 
•  w Dziale 801 Rozdz. Szkoły Podstawowe o kwotę 317.084,23zł  
• W Dziale 630 turystyka z dzierŜawy Podziemnej Trasy Turystycznej i Bramy 

Opatowskiej wykonano 92% planu 
• W Dziale700 Rozdz. Pozostała działalność wykonano tylko 92.52% planowanego 

dochodu. 
Uznano, iŜ zmniejszenie dochodów w Dziale 926 Rozdz. 92605 jest uzasadnione ze względu 
na potrzeby w zakresie edukacji sportowej dzieci i młodzieŜy. 
WYDATKI: 
Członkowie Komisji pytali o zwiększenie wydatków: 

• w Dziale 900 Rozdz. 90015 o kwotę       77.862,18zł 
• w Dziale 600 Rozdz. 60016 o kwotę  1.487.386,00zł 
• w Dziale 801 Rozdz. 80101 o kwotę     177.000,00zł 
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Zmniejszenie wydatków: 
• Dział 801 Rozdz. 80195 o kwotę 24.243,00zł 
• Dział 900  Rozdz. 90015 o kwotę 297.000,00zł i o kwotę 1.315.000,00zł 

 Przewodniczący Komisji pytał o przyczyny nie zrealizowania  w 2009r inwestycji 
takich jak: oświetlenie ul. Mickiewicza i Zarzekowice. 
 Członkowie Komisji analizowali takŜe przyczyny nie wykonania zadań np. 
przebudowa ul. Staromiejskiej i Mickiewicza oraz remont ul. Mokoszyńskiej 
 Pan Wojciech Czerwiec przytoczył treść pisma Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 
18.02.2010r znak: Sk.3014/2//2009 gdzie wskazano Ŝe oszczędności uzyskane z 
przeprowadzonych przetargów zostaną wykorzystane między innymi na dofinansowanie KPP, 
KPSP i Szpital. Środki przekazane na ten cel są niewspółmiernie małe do deklarowanych. 
WaŜnym elementem gospodarki finansowej w roku ubiegłym była budowa budynku 
socjalnego przy ul. Trześniowskiej, o potrzebie powstania tego bloku dyskutuje się juŜ od 
kilku lat, zastanawiające jest to, Ŝe realizację tej inwestycji podjęto dopiero w roku 2010.  
 Mówca wskazał, takŜe Ŝe Rada Miasta podjęła uchwałę intencyjną w sprawie budowy 
boiska sportowego na Gołębicach zadania nie zrealizowano zgodnie z planem. 
 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził, Ŝe zarówno dochody jak i 
wydatki budŜetu w 2009 roku zostały wykonane w stopniu dobrym. Brak na posiedzeniu 
Komisji Burmistrza Miasta  (mimo zaproszenia) nie pozwolił na wyjaśnienie wszystkich 
uwag i pytań. Wątpliwości budzi fakt nie zrealizowania zaplanowanych zadań niemniej ocena 
wykonania budŜetu miasta naleŜy do Komisji Rewizyjnej. W związku z brakiem pytań 
Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Ad. 4 
 Członkowie Komisji wyrazili swoje spostrzeŜenia na temat utrzymania czystości i 
porządku w mieście. Stwierdzili, Ŝe Komisja Praworządności jako merytoryczna, powinna jak 
najszybciej  zająć się analizą obowiązującego Regulaminu Utrzymania Czystości w 
Sandomierzu i dokonać stosownych zmian oraz wprowadzić podatek od posiadania psa. 
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił 
obecnym pismo Muzeum Okręgowego w Sandomierzu będące prośbą o wsparcie finansowe 
przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2010 roku. 
Ad. 5 
 Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta Sandomierza o przychylne 
potraktowanie prośby Muzeum Okręgowego i wsparcie jego działań w kwocie 240 tys. zł 
Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się” 0 „przeciwnych” 
Komisja wnioskuje o zainstalowanie progu zwalniającego na ul. Westerplatte. 
Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się” 0 „przeciwnych” 
Ad. 6  
 Pan Wojciech Czerwiec Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 
        
       Wojciech Czerwiec  
     Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
Protokołowała; 
Renata Tkacz 


