SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDśETU I FINANSÓW
RADY MIASTA SANDOMIERZA
W ROKU 2009
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 szesnastu
posiedzeniach.
Tematyka posiedzeń wynikała przede wszystkim z zatwierdzonego przez Radę
Miasta Planu pracy Komisji na 2009 rok i obejmowała następujące sprawy:
1) Opiniowanie projektów uchwał podatkowych i opłat lokalnych oraz
wzorów deklaracji podatkowych.
2) Analiza projektu budŜetu miasta na 2009 r., opracowanie opinii
poprzedzonej rozpatrzeniem wniosków oraz opinii wszystkich Komisji
stałych Rady Miasta.
3) Ocena wykonania budŜetu miasta za 2009 rok,
4) Poręczenie poŜyczek.
5) Analiza wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2009 roku.
5) Zmiany w budŜecie miasta oraz zmiana terminu wydatków, które nie
wygasają
z upływem roku budŜetowego 2009.
Realizując zadania statutowe oraz inne sprawy wynikające z bieŜącej
działalności skierowane przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady
Miasta Komisja BudŜetu i Finansów:
Opiniowała projekty uchwał, (poza zmianami
w budŜecie) miedzy innymi w sprawie:
• przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego w roku 2009,
• podwyŜszenia kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu,
• zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚiGW w Kielcach na realizację projektu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte i
Frankowskiego w Sandomierzu”,
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zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska,
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za
pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie m. Sandomierza
,dodatków do wynagrodzenia oraz nagród,
zbycia nieruchomości gruntowych przy ul. Przemysłowej, Koseły,
Grodzisko, Zawichojska,
dofinansowania inwestycji – boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 2 i II LO
w Sandomierzu,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na
realizacje zadania : utrzymania bieŜącej działalności BWA w
Sandomierzu
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na
realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie do zakupu
skokochronu dla KPP w Sandomierzu”
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na
przebudowę chodnika ul. śeromskiego i przebudowę ul. Mściowskiej,
zmiany w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie m.
Sandomierza,
sprzedaŜy nieruchomości przy ul. śeromskiego 10

Reasumując działalność Komisji BudŜetu i Finansów w 2009 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.
Komisja na bieŜąco przekazywała swoje wnioski, sugestie i opinie w zakresie
podejmowanej problematyki zarówno 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.
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