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Protokół Nr 5/4/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 7 kwietnia 2011 roku 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni: 
Pan Andrzej Gleń 
Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Skorupa 
Pan Maciej Kuśmierz 
Nieobecni: 
Marek Chruściel 
 
Ad. 1 
 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza wykonania dotacji udzielonych z budŜetu miasta w 2010 roku. 
4. Przyjęcie harmonogramu prac w sprawie absolutorium. 
5. Informacja w sprawie podjęcia prac związanych z ujednoliceniem Statutu Miasta 

Sandomierza. 
6. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 
 Pan Jacek Dybus poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Piotra Sołtyka – Kierownika 
Referatu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu o udzielenie informacji 
na temat przeprowadzonych kontroli w roku ubiegłym.  

Pan Piotr Sołtyk poinformował, Ŝe przeprowadzono 10 kontroli. Jednostki dotowane 
mają obowiązek do końca stycznia kaŜdego roku przedstawić Burmistrzowi rozliczenie  
z przydzielonych środków, zaś wydziały merytoryczne Urzędu Miasta sprawdzają sposób ich 
wydatkowania. Po dokonaniu tej oceny Audytor przystępuje do kontroli jednostki. 
Przedmiotem badania są dokumenty księgowe oraz sprawdzenie wydatkowania dotacji  
z treścią zawartej umowy oraz  ustawą o finansach publicznych. Z kontroli sporządzany jest 
protokół z uwagami i zaleceniami pokontrolnymi. W związku z powtarzającymi się błędami 
w dokumentach finansowych przeprowadzono cykl szkoleń z pracownikami księgowości 
pracującymi w dotowanych jednostkach. 

Członkowie Komisji poddali propozycję by ustalić formę nagradzania jednostek które 
prawidłowo rozliczają się z dotacji. 
Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie tego wniosku 
Głosowano: 1 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się” . 
 

Pan Jacek Dybus zapytał czy członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać kopie 
protokołów kontroli przeprowadzonych w SKS „Wisła”. 
Pan Piotr Sołtyk udostępnił kopie protokołów kontroli: 
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- Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „Wisła Sandomierz” – Prowadzenie szkolenia sportowego I 
ligowego zespołu piłki ręcznej” oraz  „prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy 
w zakresie piłki ręcznej”  
- Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła”. 
Komisja Rewizyjna zapozna się z treścią przedstawionych protokołów na najbliŜszym 
posiedzeniu. 
 
Ad. 4 
 Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił członkom 
komisji przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące prac przy precyzowaniu wniosku 
absolutoryjnego art. 271. 
Komisja ustaliła następujący harmonogram prac związanych z absolutorium: 

1. Do 5 maja 2011 roku Komisja Rewizyjna dokona analizy: sprawozdania z wykonania 
budŜetu za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2010 rok. 

2. Do 6 maja 2011 roku Komisja otrzyma sprawozdanie finansowe 
3. Do 15 maja 2011 roku Komisja sprecyzuje wniosek absolutoryjny i prześle go do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z listą obecności i protokołem z posiedzenia. 
Zgodnie z ustawą o finansów publicznych organ stanowiący do dnia 30 czerwca podejmuje 
uchwałę w sprawie absolutorium. 
 
Ad. 5 
 W związku z pismem skierowanym do Komisji w sprawie przystąpienia do prac 
związanych z ujednoliceniem tekstu Statutu Miasta Sandomierza, Pan Jacek Dybus poprosił o 
przedstawienie propozycji wprowadzenia zmian w treści Statutu. 
Pan Jacek Dybus zaproponował zmianę § 18 pkt  4 dotyczącego składu Komisji BudŜetu i 
Finansów na zapis  
„W skład Komisji Bud Ŝetu i Finansów wchodzi po jednym przedstawicielu 
delegowanym przez pozostałe komisje stałe oraz po  jednym przedstawicielu klubów nie 
reprezentowanych w tej Komisji” 
Po dyskusji Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
Głosowano: 5 „za” jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
 Wniosek Komisji Rewizyjnej do zmian w Statucie Miasta Sandomierza: 
§ 18 pkt  4 
„ W skład Komisji BudŜetu i Finansów wchodzi po jednym przedstawicielu delegowanym 
przez pozostałe komisje stałe oraz po jednym przedstawicielu klubów nie reprezentowanych 
w tej Komisji” 
 
Ad. 7. Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

       Jacek Dybus  
      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Członkowie Komisji: 
1. Andrzej Gleń………………….. 
2. Marek Jarema………………… 
3. Maciej Skorupa……………….. 
4. Maciej Kuśmierz……………...  

 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


