
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW ZA 2015 ROK 

 

Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania analizowała sprawy mające 

wpływ na kształt budżetu miasta. Do najważniejszych dokumentów w tym zakresie należą: 

-  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2015-2028 oraz   

-  Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, 

-  zmiany wprowadzane do budżetu miasta w 2015 roku,  

Komisja dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2014 rok wraz z analizą dochodów  

 majątku miasta w 2014 roku.  

Komisja zapoznała się i zaopiniowała projekty uchwał w sprawie składania przez Gminę 

Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020.  Zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi jednostek organizacyjnych pozostających  

w strukturze miasta oraz sprawozdaniami jednostek świadczących usługi na rzecz miasta, 

były to między innymi sprawozdania: 

- SORH S.A. z działalności inkasenta placu targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu za 2014r. 

- Fundacji Sandomierskiej w 2014 roku, 

- Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, 

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, 

Opiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Sandomierza na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. 

Komisja rozpatrywała pisma mieszkańców były to między innym sprawy dotyczące: 

- remontu infrastruktury drogowej w prawobrzeżnym Sandomierzu, 

- zwiększenia dotacji celowej na koszty opieki nad dzieckiem w żłobku, 

- utworzenia klas sportowych w szkołach, 

- wykupu działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym, 

- zmian w cenniku przewozu osób środkami komunikacji miejskiej, 

- przejęcia na rzecz miasta  terenów i nieruchomości od spółek PKP, 

- przejęcia dróg będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej. 

Komisja opiniowała zmiany w budżecie miasta na 2015 rok, które dotyczyły między 

innymi: 

- dofinansowania działalności Klubu „Wisła, 

 -dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, 

- dofinansowania bieżącej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 

Ponadto przeanalizowano dokumenty związane z zasobami pomocy społecznej na 2015 rok dla 

Gminy Sandomierz. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2016 rok.  

W 2015 roku odbyło się 15 posiedzeń na których zrealizowano przyjęty przez Radę Miasta 

Sandomierza plan pracy Komisji Budżetu i Finansów. 
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