Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
za 2009 rok

Podstawą prac Komisji był Plan Pracy zatwierdzony przez Radę Miasta
Sandomierza oraz zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej zawarte w
rozdziale VII Statutu Miasta Sandomierza.
W roku 2009 Komisja obradowała na dziesięciu posiedzeniach.
Komisja
zaopiniowała
pozytywnie
przedłoŜone
przez
Burmistrza
sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2008 r., które spełniało wymogi
formalno – prawne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z 27
czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 115, poz.
781 z późn. zm) oraz wymogi przepisów art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych w szczególności sporządzone
zostało przez właściwy organ z zachowaniem terminu przedłoŜenia go Radzie
Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Podczas analizy wykonania budŜetu w 2008roku komisja stwierdziła:
Dochody
W ciągu roku w stosunku do planu uchwalonego w uchwale
budŜetowej planowane dochody zmalały o kwotę 5 327 798,40 zł. Zmiany te
dokonywane były przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta a wynikały z
bieŜących potrzeb przy realizacji budŜetu. Plan po zmianach wyniósł –
68 096 913, 60zł zaś wykonanie 67 251 336, 27 co stanowi 98,76%
wykonania.
Komisja stwierdziła, Ŝe podejmowane działania na rzecz osiągnięcia
planowanych dochodów budŜetowych oraz czynności zmierzające do
wyegzekwowania zaległych naleŜności były właściwe, a dochody według
poszczególnych działów klasyfikacji budŜetowej zrealizowane na poziomie
ogólnego wskaźnika realizacji dochodów.
Wydatki
W stosunku do planu uchwalonego w uchwale budŜetowej w ciągu
roku budŜetowego plan wydatków został zmniejszony o kwotę 5 647 789, 40
zł. Plan po zmianach wyniósł kwota 73 742 316, 60; wykonanie 64 714 522,
65, stanowi to 87, 76% wykonania. W przekroju poszczególnych działów
klasyfikacji budŜetowej planowane wydatki wykonane zostały od 37, 57% do
100%. W Ŝadnym z rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŜetowej nie
poniesiono wydatków ponad kwoty załoŜone w planie.
Plan zadań inwestycyjnych po zmianach został wykonany w 79, 08%

