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Protokół Nr 49/16/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

         w dniu 5 listopada 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni: 

Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Kuśmierz 
Pan Tomasz Masternak 
Pan Maciej Skorupa 
Nieobecny: 
Pan Marek Chruściel 
Pan Andrzej Gleń 
 

Ad. 1 

 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił radnych o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie informacji w sprawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: 

PNK.III.142.90.2014 z dnia 29.09.2014 r. (data wpływu do biura Rady Miasta) 
4. Podsumowanie pracy Komisji. 
5. Podpisanie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 23 października i 16 września. 
6. Wnioski, sprawy różne. 
7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – porządek obrad został przyjęty. 
 

Ad. 3 

 Pan Jacek Dybus poinformował, że „zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej  

z poprzedniego posiedzenia, Przewodniczący Rady Miasta wystosował pismo do Pana T. P.*) 

i Wojewody Świętokrzyskiego z informacją o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi ze 

względu na jej skomplikowany charakter. Ponadto wystosował zapytania Komisji do Urzędu 

Żeglugi Śródlądowej w Krakowie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

Odpowiedzi nadesłane przez te instytucje będą stanowić kluczową informację, dzięki której 

Komisja może wypracować obiektywną opinię, co do zarzutów złożonych przez Pana T. P.*). 

W tej kadencji, niestety, nie uda nam się tego rozstrzygnąć”.  

 

Pan Jacek Dybus przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2014 roku: 

„Komisja pracowała na podstawie planu zatwierdzonego przez Radę Miasta Sandomierza.  
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W 2014 roku odbyło się 15 posiedzeń, na których zrealizowano założenia planu pracy oraz 
rozpatrywano sprawy nurtujące mieszkańców w tym skargi oraz uwagi do aktów prawa 
miejscowego.  
Komisja w swojej pracy opiniowała i rozpatrywała sprawy z różnych dziedzin życia miasta 
wymagających specjalistycznej wiedzy, między innymi: 
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 
- opieki społecznej, 
- prawa własności i prawa do użytkowania nieruchomości, 
- opłat lokalnych, 
- działalności burmistrza i jednostek podległych miastu. 
Komisja analizując sprawy kierowane przez Przewodniczącego Rady Miasta, opierała się na 
dostępnych dokumentach. W posiedzeniach brali udział mieszkańcy Sandomierza osobiście 
przedstawiając swoje stanowisko w interesujących ich sprawach. 
Członkowie komisji wykazali ogromne zaangażowanie i wnikliwość w celu wypracowania 
bezstronnej oceny omawianych problemów.  
Protokoły z odbytych posiedzeń zostały przyjęte poprzez złożenie podpisów przez  członków 
komisji obecnych na danym posiedzeniu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 

Ad. 5 

Radni bez uwag przyjęli treść protokołów z dn. 23 października i 16 września 2014 roku  
i złożyli podpisy. 
 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 
1. Wojewoda Świętokrzyski znak: IN-III.4130.70.2014 z dnia 30.10.2014 r – Rozstrzygnięcie 
nadzorcze – stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/432/2014 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Polnej, 
Partyzantów i Salve Regina. 
2. Wojewoda Świętokrzyski znak: IN-III.4130.69.2014 z dnia 31.10.2014 r – Rozstrzygnięcie 
nadzorcze – stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/431/2014 w sprawie uchwalenia 
zmiany Nr II  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
jednorodzinnego „Ożarowska” w Sandomierzu. 
3. Burmistrz Sandomierza znak: NK.6331.2.2013.DMI dot. odwołania złożonego do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach przez Panią E. K.*) i Panią A. F.*). 
 

Ad. 7 

Pan Jacek Dybus powiedział: „Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej VI kadencji Rady 
Miasta Sandomierza serdecznie dziękuję Kolegom i wszystkim, którzy współpracowali  
z Komisją.  Dzięki dobrej współpracy  i zaangażowaniu mogliśmy wywiązać się z zadania 
nałożonego nam przez mieszkańców Sandomierza”. 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

       Jacek Dybus 
      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
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Pan Marek Jarema………………………………………….. 

Pan Maciej Kuśmierz……………………………………….. 

Pan Tomasz Masternak…………………………………… 

Pan Maciej Skorupa……………………………………….. 

 
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.).  
 


