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Protokół Nr 39/8/2013 

Komisja Budżetu i Finansów 

dn. 24 września 2013 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Budżetu  i Finansów. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji  

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  zabezpieczenia  środków  na  realizację  

projektu „Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa jezdni,  

oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników” przygotowywanego do 

realizacji  w ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych 2012 – 

2015. 

4. Ocena ściągalności podatków. 

5. Informacja o umorzeniach z tytułu podatków i opłat. 

6. Informacja o stanie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku. 

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2013 

roku. 

8. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Radni jednogłośnie – 7 głosów „za” – przyjęli porządek obrad. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  zabezpieczenia  środków  na  realizację  projektu 

„Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu – przebudowa  jezdni,  oświetlenia i odwodnienia, 

budowa parkingów i chodników” przygotowywanego do realizacji  w ramach  Narodowego  

Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych 2012 – 2015. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały w dyskusji omówiła zagadnienia: 

- jakie inwestycje mogą być realizowane w ramach Programu, 

- czy jest opracowany harmonogram uwzględniający wszystkie inwestycje drogowe w 

mieście, 

- czy przebudowa ul. Patkowskiego jest zaakceptowana przez mieszkańców,  

Dodatkowych informacji o projekcie uchwały udzielił Pan Cezary Gradziński - Skarbnik 

miasta. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z danymi o ściągalności podatków. 

Pan Cezary Gradziński powiedział między innymi o wykonaniu dochodów: 

w dziale 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych wykonanie wynosi 39,16% 

Wpływy z podatku rolnego – 48,82% w tym paragraf 0310 - 48,57% a paragraf 0320 - 

155,71%. 

Radni zwrócili uwagę na wykonanie dochodów z tytułu opłat od posiadania psa. Wykonanie 

za I półrocze wynosi zaledwie 13,00%. 
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Pan Cezary Gradziński poinformował, że z doświadczeń z lat ubiegłych wynika, iż w skali roku 

płatności podatków wyrównują się dopiero w końcu roku. Są podatnicy, którzy wpłacają 

całość zobowiązań z naliczonymi odsetkami w dniu 31 grudnia. Dopiero drugie półrocze 

pokaże pełny obraz ściągalności opłat. Od 1 lipca obowiązuje nowy podatek za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie tego punktu obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5  

Informacja o umorzeniach z tytułu podatków i opłat. 

Komisja wysłuchała danych przedstawionych przez Skarbnika Miasta z których wynika, że 

umorzenia dokonywane są sporadycznie. Są to kwoty np. 15 tys. zł – z podatku od osób 

prawnych. 

Komisja przyjęła informację w głosowaniu. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5  

Ocena realizacji dochodów miasta za I kwartał 2013 roku. 

Skarbnik miasta wyjaśniał między innymi, że wykonanie dochodów w wysokości 38% ma 

związek z dofinansowaniem zadań z UE. 

Radni zwrócili uwagę na: 

-  umieszczenie środków ze zwrotu wkładu miasta do TBS  w dziale oświata, 

-  dochody z Trasy Podziemnej i Bramy Opatowskiej, 

- prowadzenie Muzeum Okręgowego przez miasto. 

Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie tej części sprawozdania z wykonania budżetu miasta. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2013 roku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8,9 

Pan Andrzej Gleń stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

    

Andrzej Gleń  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  
 

 

Protokołowała: R. Tkacz 

 


