
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku 

 

Rada Miasta Sandomierza uchwałą Nr III/7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku 

powołała Komisję Rewizyjną. 

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, rozpatrywała 

również pisma kierowane przez Przewodniczącego Rady Miasta w tym skargi mieszkańców 

oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

W okresie sprawozdawczym 2016, Komisja odbyła 14 posiedzeń, na których 

przeanalizowano zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz wykonanie 

niektórych inwestycji zaplanowanych na 2016 rok. 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, komisja rozpatrzyła skargi mieszkańców dotyczące: 

- podejrzeń o naruszenie przez radnych zakazu łączenia mandatu z działalnością na mieniu 

gminy, 

- wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXII/183/2008 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

- na bezczynność Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przekazania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego wybudowanego dla powodzian oraz w sprawie polepszenia 

warunków życia osobie niepełnosprawnej, 

- na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Na posiedzeniach w dniach 29 kwietnia i 16 maja szczegółowo przeanalizowano 

wykonanie budżetu miasta za 2015 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.  

Komisja po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 33/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach 

z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2015 rok opracowała i przekazała odpowiednim 

organom wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2015 rok. 

Dnia 5 października komisja rewizyjna spotkała się z audytorem wewnętrznym UM  

i dyskutowała o uprawnieniach audytora wynikających z przepisów w tym  

o rozporządzeniu ministra finansów z 2015 roku oraz o kontrolach przeprowadzonych  

w 2015r. 

Komisja przyjęła sprawozdanie  z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r., zapoznała 

się z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok i zaopiniowało go pozytywnie pod 

względem formalno-prawnym. 

Ponadto przyjęto informację o wykorzystaniu dotacji celowej z budżetu miasta Sandomierza 

na działalność MUKS „Piątka” Sandomierz za 2015 r. i przeanalizowano korzyści wynikające  

z przystąpienia gminy Sandomierz do grupy zakupowej gazu.  
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