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 Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania określonym w Statucie 
Miasta Sandomierza analizowała sprawy dotyczące: 
- Wieloletniego Programu Finansowego i  współtworzenia projektu budżetu miasta, 
- poziomu realizacji budżetu, 
- stawek podatków i opłat, 
- zmian w budżecie miasta 
W roku 2012 odbyło się dwanaście posiedzeń na których opiniowano projekty uchwał 
o kluczowym znaczeniu dla miasta, między innymi: 
· w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Sandomierz na lata 2013-2026, 
· zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 
urządzeń kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o w Sandomierzu na lata 2011-2014, 
· zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków, 
· ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury 
technicznej, 
· ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Miasto Sandomierz, 
· określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz 
podatku od posiadania psów na 2013 rok. 
Komisja przeanalizowała i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sandomierza 
za I półrocze 2012 roku. 
Odbyła kilka posiedzeń poświęconych tworzeniu budżetu miasta na 2013r rok. Z udziałem 
Burmistrza i Skarbnika Miasta  dokonała szczegółowej analizy  projekt uchwały budżetowej 
po stronie dochodów oraz wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna. Po zapoznaniu się 
z opiniami Komisji merytorycznych opracowała wnioski do budżetu i przekazała je do 
realizacji Burmistrzowi Miasta. 
Komisja Budżetu i Finansów współpracowała z Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług oraz Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w 
opracowywaniu stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz 
opracowania regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. 
Komisja odbyła spotkania z przedstawicielami spółek prawa handlowego realizującymi 
zadania na rzecz miasta i przyjęła sprawozdania z ich działalności. Przyjęła informacje z 
realizacji programu współpracy miasta z organizacjami  pozarządowymi w 2011 roku oraz o 
stanie oświaty, Komisja dokonała również oceny zasobów pomocy społecznej. 
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