
         Sandomierz, 2017-01-05 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW ZA 2016 ROK 

 

W 2016 roku odbyło się 17 posiedzeń, na których zrealizowano zatwierdzony przez Radę 

Miasta Sandomierza plan pracy Komisji Budżetu i Finansów. 

Komisja Budżetu i Finansów zgodnie z zakresem działania analizowała sprawy mające 

wpływ na kształtowanie budżetu miasta. Do najważniejszych dokumentów w tym zakresie 

należą: 

-  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz oraz   

-  budżet miasta na 2016 rok, 

-  zmiany wprowadzane do budżetu miasta w 2016 roku,  

Komisja dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2015 rok wraz z analizą 

dochodów majątku miasta w 2015 roku.  

Znaczna część pracy komisji to opiniowanie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

wnioskowanych prze Burmistrza Sandomierza. 

Komisja opiniowała między innymi projekty uchwał w sprawach: 

- procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu miasta Sandomierza. 

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych 

prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, 

- wyrażenia woli przeznaczenia środków w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach 

grupowego zakupu gazu dla Oddziału Paliatywnego Szpitala Specjalistycznego Ducha 

Świętego w Sandomierzu, 

- określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy 

miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego, 

- sprzedaży nieruchomości gruntowych, 

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

- podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 

Sp. z o.o., 

- określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej, 

Komisja dokonała szczegółowej analizy projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą; SORH S.A.  mając na uwadze zabezpieczenie 

interesów miasta. 

W trakcie roku budżetowego 2016 nastąpiła zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta, 

komisja opiniowała projekty uchwał w tym przedmiocie. 

Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2017 rok.  
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