Komisja BudŜetu i Finansów
Sprawozdanie z działalności w 2011 roku
Komisja BudŜetu i Finansów zgodnie z zakresem działania określonym w Statucie
Miasta Sandomierza analizowała sprawy dotyczące:
- współtworzenia projektu budŜetu miasta,
- realizacji budŜetu,
- podatków i opłat,
- zmian w budŜecie.
W roku 2011 odbyło się szesnaście posiedzeń na których opiniowano projekty uchwał
mających kluczowe znaczenie dla miasta, między innymi:
• w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 r. i 2012 r. oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023.
• zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o w Sandomierzu
na lata 2011-2014.
• zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
• uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych.
• ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń
infrastruktury technicznej.
• emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu.
• ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone przez Miasto Sandomierz.
• zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z
powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej
i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres: 1 styczeń 2012 r. do 31
grudzień 2012 r.
• określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy
Miejskiej Sandomierz.
• utworzenia gminnej jednostki budŜetowej – Zakładu Komunalnego
w Sandomierzu.
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków
transportowych od 1 stycznia 2012 r.
Komisja przeanalizowała informację o pozyskiwaniu zewnętrznych środków
finansowych:
- zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Świętokrzyskiego w latach 2007-2013 – Wzmocnienie zasobów dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza etap II,
- Rewitalizacja Starego miasta – Bulwar Piłsudskiego.
Przyjęto informację o dofinansowaniu zadań (w ramach usuwania skutków powodzi)
takich jak:
- budowa budynków socjalnych,
- remont ul. Powiśle,
- remont ul. Ostrówek,

- opracowanie dokumentacji na budowę ul. Lwowska-bis.
Komisja po wnikliwej analizie przyjęła sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta
Sandomierza za I półrocze 2011 roku.
Komisja odbyła kilka posiedzeń poświęconych konstruowaniu budŜetu miasta na
2012 rok Dokładnie przeanalizowała projekt uchwały budŜetowej po stronie
dochodów oraz wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna.
Komisja BudŜetu i Finansów współpracowała z Komisją Gospodarki Komunalnej,
Handlu i Usług oraz Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa.
W posiedzeniach Komisji brali udział mieszkańcy Sandomierza zgłaszający prośby o
umorzenie zaległości podatkowych w związku ze szkodami jakie wyrządziła powódź z
2010 roku.
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