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                                               Protokół nr 5/5/2007 
                                   z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
                                       w dniu 26 marca 2007 roku 
           
          
           
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof NiŜyński – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. 
Obecni, jak załączona lista obecności (załącznik nr 1 do Protokółu). 
 
 
Ad. 1 
          
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad: ( jednogłośnie - 5 głosów „za”) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ocena wykonania budŜetu za 2006 rok. 
4. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
 
Komisja dokonała wstępnej analizy wykonania dochodów i wydatków 
budŜetowych miasta za 2006 rok.  
Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr 1/2007 VII Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 marca 2007 roku  
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza 
za 2006 rok. 
 
Pan Maciej Skorupa prosi o wyjaśnienie dot. kwoty 4.022.139,00 zł wydanej 
powyŜej budŜetu przyjętego przez Radę Miasta Sandomierza. 
 
Komisja postanowiła zaprosić na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
Pana Edwarda Walasa – Skarbnika Miasta Sandomierza, celem udzielenia 
wyjaśnień w toku dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta 
Sandomierza za 2006 rok. 
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Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Wojewoda Świętokrzyski prosi: 
- o ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w proteście Pani Marzanny 
K.* dot. uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr V/47/2007 z dnia 7 marca 2007 
r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych 
przez Miasto Sandomierz, 
- nadesłanie wyjaśnień w w/w sprawie, 
- złoŜenie wyjaśnień oraz nadesłanie potwierdzonego za zgodność z oryginałem 
protokółu sesji odbytej w dniu 7 marca 2007 r. w związku z treścią protestu  
i otrzymaną telefoniczną informacją Pani Marzanny K.* o głosowaniu na sesji  
w dniu 7 marca br. innej treści uchwały (w części § 7), a przekazaniu do organu 
nadzoru pismem Burmistrza Sandomierza znak: Or. 0150/15/2007 z dnia 
13.03.2007 r. innej uchwały nr V/47/2007. 
 
Wyjaśnień dot. w/w sprawy udzieliła Pani Ewa Kondek Naczelnik Wydziału 
Edukacji Kultury i Sportu (Załącznik Nr 2 do protokółu). 
Komisja przyjęła wyjaśnienia Pani Ewy Kondek - Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu – 5 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących 
się”. 
 
Komisja prosi o przedstawienie na następnym posiedzeniu Komisji: 
- Uchwały Nr V/47/2007 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz, która został wysłana 
do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 
- Uchwały Nr V/47/2007 w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz – przyjętej przez Radę 
Miasta Sandomierza w dniu 7 marca 2007 roku, 
- wyjaśnień złoŜonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu dot. przedmiotowej 
sprawy. 
 
Komisja pyta, czy były wysłane do ościennych gmin (np. do Wilczyc, 
Obrazowa, Samborca) pisma informujące o zmianie opłat za świadczenia 
przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
Komisja prosi o przedstawienie pism dot. zmiany opłat za świadczenia 
przedszkoli samorządowych, które zostały wysłane do gmin ościennych. 
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• Pani Krystyna M.* wnioskuje o uchylenie uchwały Rady Miasta  
Nr XXXIV/309/2006 z dnia 15 marca 2006 roku. 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu treści w/w pisma, przełoŜyła 
rozpatrzenie przedmiotowej sprawy na następne posiedzenie Komisji, celem 
wysłuchania wyjaśnień Pani Teresy Prokopowicz - Radca Prawny Urzędu 
Miejskiego oraz Pani Zofii Malec - Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gruntami i Rolnictwa. 

 
 
Ad. 5 
       
 Pan Krzysztof NiŜyński - Przewodniczący Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 
                                                              
 
                                                                 Krzysztof NiŜyński 
                                                    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                                  
                                                                               
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
 
 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 


