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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

 

  

 Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania określonym w Statucie 

Miasta Sandomierza analizowała sprawy mające wpływ na kształt budżetu miasta. Do 

najważniejszych dokumentów w tym zakresie należą: 

-  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2013-2026 oraz   

-  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2014-2026, 

-  Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok, 

-  zmiany wprowadzane do budżetu miasta w 2013 roku,  

-  sprawozdania z wykonania budżetu. 

 

 W roku 2013 odbyło się jedenaście  posiedzeń na których opiniowano między innymi 

projekty uchwał dotyczące: 

- emisji obligacji komunalnych, 

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, 

- wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, 

· zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz 

urządzeń kanalizacyjnych PGKiM sp. z o. o w Sandomierzu na lata 2013-2016, 

· zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

- warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, 

- sprzedaży, nabycia i darowizny nieruchomości gruntowych, 

- wsparcia finansowego Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, 

- w sprawie zatwierdzenia  ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, 

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych 

oraz  zakresu i trybu kontroli  prawidłowości ich wykorzystywania. 

 Komisja Budżetu i Finansów dokonała analizy projektów uchwał podatkowych na 

2014 rok: w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz 

zwolnień z tych podatków. 

 Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu miasta Komisja odbyła posiedzenia 

poświęcone tworzeniu budżetu na 2014 rok. Z udziałem Burmistrza i Skarbnika Miasta  

dokonała szczegółowej analizy projekt uchwały budżetowej po stronie dochodów oraz 

wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna. Po zapoznaniu się z opiniami Komisji 

merytorycznych opracowała opinię do projektu budżetu. 

 Komisja przy współpracy ze Skarbnikiem Miasta dokonała oceny ściągalności 

podatków. Omówiono także procedury umarzania należności, dokonano oceny dochodów  

i wydatków za I półrocze 2013 roku, przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 

Sandomierza za I półrocze 2013 roku. 

  

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności: 

- SORH S.A w charakterze inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu 

za 2012 rok. 

 



Komisja omówiła problemy związane z likwidacją Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 

Sandomierzu, prowadzeniem Muzeum Okręgowego i konfliktem związanym z Trasą 

Podziemną i Bramą Opatowską. 

Komisja odbyła spotkania z przedstawicielami spółek prawa handlowego realizującymi 

zadania na rzecz miasta i przyjęła sprawozdania z ich działalności. 

Komisja Budżetu i Finansów współpracowała z Komisją Rewizyjną.  
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