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    Protokół Nr 16/6/2012 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wspólnie z Komisją Praworządności 
w dniu 22 maja 2012 roku 

 
 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej. 

Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Marek Chruściel 

Pan Marek Jarema 

Pan Maciej Skorupa 

Członkowie Komisji Praworządności: 

Pan Piotr Majewski 

Pan Ryszard Lewandowski 

Pan Zbigniew Rusak. 

Pan Maciej Skorupa 

(Obecnych 8 radnych) 

 

Ad. 1 
Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad obu 

Komisji, powitał przybyłych gości i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił 

radnych o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o działalności Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A 

4.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- Wydział Finansowy UM pismo z dnia 16.05.2012r znak; FN.3120.2.106.2012.RS – 

odpowiedź na wniosek Komisji 

- pismo Pani R. P. – K.*) z dnia 4.04.2012 r skierowane do Komisji Praworządności – 

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

- WSA  w Kielcach –Postanowienie  z dnia 11 maja 2012 r. Sygn. Akt I SA/Ke 142/12 

5. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 7 głosów  „za”. 

 

Ad. 3 

Pan Jacek Dybus udzielił głosu Panu Marcinowi Ciszkiewiczowi – Prezesowi 

Zarządu Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. 

Mówca przedstawił najważniejsze informacje o działalności spółki.  

Powiedział między innymi: 

- SORH S.A. działa od 1997 roku. Kapitał akcyjny spółki wynosi 2.056.500,00zł. 

Aktualnie spółka posiada 112 akcjonariuszy, z których dominującym jest Gmina 

Sandomierz posiadająca 15.991 akcji o wartości 1.599.100,00zł, co stanowi 77,75% 

kapitału akcyjnego spółki.. 
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Zgodnie ze Statutem władzami spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada 

Nadzorcza i Zarząd. 

Działalność spółki to głównie: 

- handel hurtowy i pośrednictwo handlowe w sektorze świeżych owoców i warzyw, 

- inkaso opłat targowych i administrowanie placu targowego, 

- produkcja i sprzedaż hurtowa opakowań, 

- wynajem obiektów własnych, 

- sprzedaż usług przechowywania, załadunku, transportu i inne. 

W roku 2011 spółka osiągnęła przychody na poziomie 10,5mln zł netto. 

Pobrano na rzecz budżetu miasta opłaty targowe w wysokości 6.110.057,00zł, to jest   

o 20% więcej niż w roku 2010. Dochód netto Gminy z tego tytułu w roku wyniósł 

4.829.926,50zł. 

Koszty obsługi placu targowego wyniosły 1.120.220,15zł. W zakres kosztów wchodzi: 

zatrudnienie inkasentów, energia elektryczna, serwis systemu informatycznego, 

amortyzacja i inne.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję, w której poruszono następujące zagadnienia: 

- kondycji finansowej spółki w tym zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz sposobu 

uregulowania tych zaległości, 

- zagospodarowania placu targowego w tym procedury powstawania nowych budynków 

na placu targowym, 

- wykorzystywania samochodu służbowego spółki do celów prywatnych, 

- polityki kadrowej działu handlu, 

- przygotowania zawodowego Prezesa Zarządu do pełnienia tej funkcji, 

- powierzenia spółce dalszego prowadzenia placu w charakterze inkasenta, 

- planów rozwojowych jednostki w tym poszerzenia rynków zbytu. 

 

Ad. 4 
Pan Piotr Majewski – Przewodniczący Komisji Praworządności odczytał treść pism 

skierowanych do Komisji; 

- Wydział Finansowy UM pismo z dnia 16.05.2012 r. znak; FN.3120.2.106.2012.RS – 

odpowiedź na wniosek Komisji. 

- pismo Pani R. P. – K.*) z dnia 4.04.2012 r skierowane do Komisji Praworządności – 

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

- WSA  w Kielcach –Postanowienie  z dnia 11 maja 2012 r. Sygn. Akt I SA/Ke 142/12 

 

 
Ad. 5 

Sprawy różne: 
Pan Marek Chruściel zasygnalizował potrzebę sprawdzenia sposobu naliczania opłat za 

odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonej. Wielu mieszkańców 

prawobrzeżnej części miasta zgłasza, że otrzymali faktury z PGKiM z zaległościami w 

tych opłatach. Pan Jacek Dybus przedstawił wniosek o zorganizowanie spotkania z 

Zarządem PGKiM w celu wyjaśnienia tej sprawy. Poprosił o poparcie tego wniosku w 

głosowaniu. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
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WNIOSKI: 

Komisja prosi o udzielenie informacji pisemnej; 

Jak wygląda procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę  budynków na placu 
targowym przy ul. Przemysłowej. 
Głosowano: 6 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” (jeden radny nie głosował) 

Wniosek przyjęty. 

 

Czy adres lub marka  SORH S.A. był wykorzystywany przez osoby nieuprawnione? 

Głosowano: 1 „za” 5 „przeciw”, „1 „wstrzymujący się” (jeden radny nie głosował) 

Wniosek odrzucony. 

 

Ad 6 
Pan Jacek Dybus -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
       
 
               Piotr Majewski      Jacek Dybus 
Przewodniczący Komisji Praworządności                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
Pan Marek Chruściel………………………………. 
Pan Andrzej Gleń…………………………………… 
Pan Marek Jarema………………………………….. 
Pan Maciej Skorupa odmówił podpisania niniejszego protokołu. 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 
 
 
 


