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                                               SPRAWOZDANIE 
 Z DZIAŁALNO ŚCI KOMISJI BUD śETU I FINANSÓW  
   RADY MIASTA SANDOMIERZA 
     W ROKU 2008 
 
 Komisja BudŜetu i Finansów została powołana uchwałą Rady Miasta Sandomierza 
Nr III/ 9 /2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku i działa w 8 -osobowym  składzie. 

Zgodnie z zakresem działania określonym w § 1  Załącznika Nr 6 do Statutu  Miasta 
Sandomierza – do Komisji naleŜą sprawy: 
1. Współtworzenia projektu budŜetu miasta na podstawie opinii i wniosków Komisji 

Rady, stałych i nadzwyczajnych, 
2. Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budŜetu, 
3. Podatków i opłat lokalnych, 
4. Opiniowanie zmian w budŜecie i wszystkich spraw około budŜetowych,  
5. Kontrola w ramach kompetencji Komisji. 
   

W minionym roku Komisja BudŜetu i Finansów obradowała na piętnastu 
posiedzeniach. 
  
Tematyka posiedzeń wynikała przede wszystkim z zatwierdzonego przez Radę Miasta 
Planu pracy Komisji na 2008  rok i obejmowała następujące sprawy: 
1) Opiniowanie projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych oraz wzorów 

deklaracji podatkowych. 
2) Analiza projektu budŜetu miasta na 2008 r., opracowanie opinii poprzedzonej 

rozpatrzeniem wniosków oraz opinii wszystkich Komisji stałych Rady Miasta. 
3) Ocena wykonania budŜetu miasta za 2008 rok, 
4) Poręczenie poŜyczek. 
5)   Analiza  wykonania budŜetu miasta za I półrocze  2008 roku. 
5) Zmiany w budŜecie miasta oraz zmiana terminu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budŜetowego 2008. 
 
 Realizując zadania statutowe  oraz inne sprawy wynikające z bieŜącej działalności 
skierowane przez Burmistrza Miasta  i Przewodniczącego Rady Miasta  Komisja BudŜetu 
i Finansów: 
1. Rozpatrzyła i zaopiniowała  projekty uchwał, w tym (poza zmianami 
w budŜecie) w sprawie  np.: 
- zatwierdzenia taryf na zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia  
    ścieków oraz określenia ceny oczyszczania ścieków przez Zakład Oczyszczania  
    Ścieków w Sandomierzu, 
- określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu  
    kwalifikowanego przez Gminę Sandomierz, 
-   poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
- opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto  
    Sandomierz, 
- zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz opłatności za posiłki przygotowywane  
    w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina  
    Sandomierz, 
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- przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi  
   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku  
    2008, 
- uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 lipca 1991 r. dot. podwyŜszenia opłaty  
     rocznej za uŜytkowanie wieczyste, 
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia   
   dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w  Sandomierzu.  
- określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości od 01.01.2008 roku, 
- nabycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Poniatowskiego  
  Nr 1, 
-  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem   
   Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012, 
- ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu    
    gminy, 
- przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
- wynagrodzenia Burmistrza Sandomierza, 
- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem   
   Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012, 
- określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na  
     Placu 3 Maja w Sandomierzu, 
- nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę drogi – ulicy  
    Kubeszewskiego, 
- podwyŜszenia kapitału zakładowego Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa  
    Mieszkaniowego w Sandomierzu Spółka z o.o., 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod  
    nazwą „Dofinansowanie do zakupu samochodu mikrobus dla Komendy Powiatowej   
    StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu”, 
- zmian w budŜecie miasta na 2008 rok (zwiększenie wydatków na programy związane  
   z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi), 
- wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie   
   weksla „in blanco” dot. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury     
   Fizycznej planowanego w bieŜącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa   
   stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu – Etap II, 
- przyjęcia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012, 
- dzierŜawy części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  
     ul. Portowej 24 z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie kortu tenisowego, 
-  nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych    
  numerami działek 178/20, 156/29, 173/27 pod  budowę ulic: Frankowskiego i Reymonta, 
- zmiany uchwały Nr XXIII/192/2008 Rady Miasta Sandomierza, z dnia 16 lipca 2008  
   roku w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania   
   środków  w formie weksla „in blanco” – boisko wielofunkcyjne. 
- zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok (zmniejszenie wydatków na zadaniach pod  
     nazwą „Oświetlenie uliczne ul. Spokojna, Budowa Centrum Sportu i Rekreacji  
     w Sandomierzu ul. Portowa i Budowa kanalizacji sanitarnej w lewobrzeŜnej części   
     miasta Sandomierza), 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizacje zadania pod  
     nazwą „Przebudowa drogi Salve Regina”, 
-  sposobu sprawienia pogrzebu, 
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- w związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –  
    ściekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach   
    Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
- zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   
    Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  
    przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”, 
-utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”, 
- określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku”  
    zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu, 
- określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku  
     oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaŜ, 
-  sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice, oznaczonej   
     nr ewid. 1611/3, 
- sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w m. Mszana Dolna, oznaczonej nr ewid.  
   5647. 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą  
   „Dofinansowanie zakupu klimatyzatora dla Komendy Powiatowej Policji  
   w Sandomierzu”, 
- likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, 
- likwidacji zakładu budŜetowego – Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu, 
- wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego   
    transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza, 
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2009 r., 
- obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
- zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 listopada  
    2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania realizowane  
    z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”, 
- ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz  
      zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach  
      organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz  
      nagród, 
- przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu, 
- zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  
      dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym   
      powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo –   
      wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
- przystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz do Organizacji Turystycznej „Szlak   
     Jagielloński”. 
  
 
2.  Opracowywała opinie, wnioski, poprawki i stanowiska 
 
              Reasumując działalność Komisji BudŜetu i Finansów w 2008 roku naleŜy 
podkreślić, iŜ celem pracy Komisji była troska o stan finansów publicznych, budowa 
czytelnych zasad uchwalania dotacji na zadania powierzane  osobom spoza sektora 
finansów publicznych  oraz poprawy przejrzystości  i jawności działania w sferze 
finansów publicznych.  
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Komisja na bieŜąco przekazywała swoje wnioski, sugestie i opinie w zakresie 
podejmowanej problematyki zarówno Szanownej Radzie Miasta (na sesjach)  
oraz Panu Burmistrzowi Miasta  (w treści protokołów) do rozpatrzenia i ewentualnego 
wykorzystania w bieŜącej działalności  na rzecz Miasta.  

Znaczną część pracy Komisji stanowiło rozpatrzenie pism kierowanych przez 
Burmistrza Sandomierza, Przewodniczącego Rady Miasta oraz  mieszkańców.  

 

   
 
 
 

           Przewodniczący 
         Komisji BudŜetu i Finansów 
         Wojciech Czerwiec 

 
 


