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Protokół Nr 42/4/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 9 maja 2018 r. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Sandomierza. 

W posiedzeniu wzięło udział trzynastu radnych (Komisja Rewizyjna składa się z siedemnastu 

radnych). 

Nieobecni: 

Tomasz Frańczak, 

Wojciech Czerwiec, 

Robert Pytka, 

Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pan Sylwester Łatka przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2017 rok. 

4. Wnioski. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Analiza i opiniowanie wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2017 rok. 

Przewodniczący obrad powiedział, że Komisja omówi dzisiaj część dochodową realizacji 

budżetu. Poprosił Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta Sandomierza  

o przedstawienie danych,  Radnych o wnikliwe śledzenie treści sprawozdania oraz zadawanie 

pytań.  

Pani Barbara Grębowiec w swoim wystąpieniu mówiła między innymi: 

„W uchwale budżetowej na rok 2017 planowano dochody w wysokości 105 022 745,00 zł  

w tym dochody bieżące – 99 892 745,00 zł dochody majątkowe 5 130 000,00 zł. 

Na wydatki planowane w wysokości 105 022 745,00 zł składały się wydatki bieżące – 

93 353 213,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11 669 532,00 zł. 
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Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków zmienił się: 

- plan dochodów wynosił 107 887 440,00 zł a plan wydatków 115 921 590,00 zł. 

Wykonanie dochodów wyniosło 101 876 184,65 zł natomiast wykonanie wydatków 

102 532 418,63 zł. 

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 656 233,98 zł. Po stronie wykonania wykazano 

wolne środki w wysokości 8 602 718,39 zł pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych  

na rachunku bieżącym. 

Na dzień 31.12.2017 r stan zadłużenia Gminy Sandomierz wynosił 36 250 001,08 zł. Stan 

zadłużenia wynika z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, których wykup 

przedstawia tabela. 

Na koniec roku 2017 należności gminy wynosiły 23 670 663,22 zł. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał o strukturę należności wymagalnych, które wynoszą 

14 222 696,95 zł. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała, że są to zaległości  PTTK w wysokości 513 000,00 zł 

- jest to kwota przypisana wyrokiem sądowym, zaległości z tytułu najmu dzierżawy  

i sprzedaży majątku wynoszą 440 000,00 zł.  

Radny Andrzej Anwajler zapytał, jaka jest wartość zaległości czynszowych. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w stosunku do roku ubiegłego zaległość zmniejszyła się  

o 54 400,00 zł i wynosi  2 809 935,00 zł. 

Radny wyraził opinię, że planowana w latach ubiegłych budowa budynku z mieszkaniami 

tymczasowymi była dobrym rozwiązaniem mobilizującym dłużników do spłaty zaległości pod 

groźbą przeniesienia do lokali tymczasowych, ale nie została zrealizowana. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach: 

Omówiono między innymi 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Radny Andrzej Anwajler zapytał dlaczego wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano tylko  

w 69 %. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to wpływ liczony za pół roku, jest to nowa opłata i trudno 

było przewidzieć jej wysokość. 

Radny Sylwester Łatka zapytał, jaka jest wysokość wpływów z parkingów w porównaniu  

z rokiem 2016 i jaka jest wysokość wpływów z abonamentu mieszkańca. 

Pani Skarbnik powiedziała, że tą szczegółową informacje poda na następnym posiedzeniu. 
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(Radny A. Lebida opuścił salę obrad, obecnych 12 członków komisji) 

Komisja omówiła realizację dochodów w rozdziale 80104 – Oświata i wychowanie, 

zrealizowanych na poziomie 64,30%. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że planowane wpływy w 2017 roku są realizowane w roku bieżącym. 

Dotyczy to realizacji faktur z budowy nowego Przedszkola Nr 6. Przewidywaliśmy, że 

zaczniemy inwestycję wcześniej. Przy tej inwestycji najpierw Gmina ponosi koszty,  

a refundacja następuje później. W przypadku inwestycji finansowanych z Rewitalizacji  

i „Endogeniczności” najpierw mamy środki, a później się rozliczamy. Opóźnienie w realizacji 

tej inwestycji wynikało z konieczności zmiany projektu posadowienia budynku. Nie mieliśmy 

pewności, czy ta zmiana zostanie zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, czy kwota 400 000,00 zł którą ponieśliśmy na zmianę 

dokumentacji będzie refundowana? 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że mamy 2 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego i ta kwota się nie 

zmienia - jest to kwota kwalifikowana. Pozostałe środki na realizację inwestycji poniesie 

Gmina. 

Pani Skarbnik omówiła realizację dochodów w kolejnych działach budżetu. 

Radni zwrócili uwagę na niskie wykonanie dochodów w dziale 921 – 27,79%. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że powodem niskiego wykonania planu jest rezygnacja z wynajmu 

domków na Jarmark Jagielloński. 

Radny Jacek Dybus zapytał, czy w dziale 926 umieszczono wpływy z działalności grupy 

ratownictwa wodnego. 

Pani Skarbnik udzieli odpowiedzi na następnym posiedzeniu. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, jakie opłaty wchodzą w skład dochodu ze stadionu 

sportowego – rekreacja? 

Pani Skarbnik powiedziała, że tak szczegółowych odpowiedzi może udzielić dyrektor MOSiR 

(Radny Andrzej Gleń opuścił salę obrad, obecnych 11 członków komisji) 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła aby w następnym posiedzeniu komisji wzięli 

udział naczelnicy: Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Nadzoru Komunalnego i dyrektor 

MOSiR. 

Radni jednomyślnie poparli powyższą sugestię. 

Pan Sylwester Łatka zapytał, czy są uwagi do realizacji części dochodowej budżetu za 2017 

rok?  
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Uwag nie wniesiono. 

Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu za 2017 rok w części 

dochodowej? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Andrzej Anwajler poprosił, aby Komisja Rewizyjna przeanalizowała, dlaczego miasto nie 

przystąpiło do programu parasolowego. Powiedział, że Radni otrzymali informację na sesji, 

że powodem nie przystąpienia do programu była zbyt mała ilość chętnych. Wymagane 

minimum to 160 osób z miasta zgłosiło się 100 osób. Tłumaczono nam także, że miasto nie 

mogło przystąpić do programu wspólnie z innymi gminami ponieważ żadna gmina „nie chce 

się pogrążyć”. Radny podał przykłady gmin, które wspólnie przystąpiły do tego programu - 

Miasto i Gmina Zawichost wspólnie z Gminą Łoniów. 

Radny Robert Kurosz przypomniał, że Komisja Rewizyjna może działać tylko zgodnie  

z przyjętym planem pracy. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że następne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 

16 maja br. o godz. 8.00, nie jak planowano o godz. 9.00. Poprosił o punktualne przybycie. 

Ad. 5 

Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej…………………………………………………………… 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Andrzej Anwajler………………………………………………. 

Marceli Czerwiński……………………………………………. 

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

Jacek Dybus…………………………………………………….. 

Andrzej Gleń……………………………………………………. 

Andrzej Juda……………………………………………………. 

Robert Kurosz………………………………………………….. 

Andrzej Lebida………………………………………………… 

Wiesława Sabat………………………………………………. 

Piotr Majewski……………………………………………….. 

Mariola Stępień…………………………………………….. 

Janusz Czajka…………………………………………………. 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 


