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Protokół Nr 31/12/2013 

ze spotkania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 

i Komisji Rewizyjnej SKS „Wisła” Sandomierz 

w dniu 20 września 2013 roku 

 

Obecni ze strony Rady Miasta Sandomierza i Urzędu Miasta Sandomierza: 

Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 

Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza 

Pan Maciej Kuśmierz – Członek Komisji Rewizyjnej 

Pan Marek Chruściel – Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Obecni ze strony Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” Sandomierz 

Pan Marek Grębowiec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKS „Wisła” Sandomierz 

Pan Janusz Poński – Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Spotkaniu  przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan Jacek Dybus powitał obecnych. Poinformował, że dzisiejsze spotkanie jest poświęcone 

zapoznaniu się z pracą Komisji Rewizyjnej Sandomierskiego klubu Sportowego „Wisła” 

Sandomierz oraz wypracowaniu wspólnych zasad współpracy obu Komisji i przedstawił 

projekt porządku obrad: 

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnej Sandomierskiego Klubu 

Sportowego „Wisła” Sandomierz. 

2. Analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu miasta 

Sandomierza na rzecz  Klubu „Wisła” Sandomierz w 2012 i 2013 roku. 

3. Wypracowanie zasad współpracy Komisji Rewizyjnych: SKS „Wisła” i Rady Miasta 

Sandomierz. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza – Pan Jacek Dybus powiedział 

między innymi że: 

- miasto od lat w budżecie przeznacza znaczne środki na finansowanie działalności Klubu,  

- ważne jest, aby środki te były racjonalnie wykorzystane, 

- słyszy się pod adresem Klubu wiele krytycznych uwag, 

- faktem jest że Klub nie ma osiągnięć. 

Pan Marek Grębowiec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKS „Wisła” przybliżył działalność 

Komisji, wskazał między innymi, że: 

- Komisja nie jest zapraszana na posiedzenia Zarządu Klubu, 

- dokumentacja z działań Komisji Rewizyjnej jest prowadzona prawidłowo, 

- Kontrola przeprowadzona w Klubie przez Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta nie 

wykazała nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków z budżetu miasta, 

- Statut Klubu stanowi że Zarząd zbiera się co najmniej raz w miesiącu, a Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej uczestniczy w spotkaniach Zarządu z głosem doradczym. 

Pan Janusz Poński powiedział między innymi że: 

- współpraca z Zarządem układa się prawidłowo, 

- Klub nie posiada własnej administracji – rolę tą spełnia Zarząd. 
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Ad. 2 

Przewodniczący spotkania powiedział między innymi że: rada chciałaby wiedzieć, jak 

wydatkowane są środki z budżetu miasta np. pod hasłem delegacje, napoje, paliwo 

pozostałe. Te ogólne stwierdzenia nie dają obrazu wydatkowania poszczególnych kwot. 

Ważnym punktem są wydatki na płace trenerów, transport – czy jest zawarta umowa na tą 

usługę. 

Pan Janusz Poński – stwierdził, że takie szczegółowe sprawozdanie jest z pewnością 

potrzebne. „Zwrócimy się do Zarządu o uszczegółowienie tych wydatków”. W związku z tym, 

że Klub dysponuje dużym budżetem, słuszne jest przeprowadzanie Audytu Wewnętrznego 

dwa razy w roku. 

 

Uczestnicy spotkania wypracowali następujące wnioski: 

 

Komisja Rewizyjna SKS „Wisła przedstawi: 

1. szczegółowe dane na temat wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu miasta 

Sandomierza w 2013 roku, 

2. wynagrodzenie i wydatki związane z płatnościami dla trenera seniora, grup 

młodzieżowych, kierownika drużyny, 

3. szczegółowe wydatki dla zawodników: stypendia, diety, delegacje sędziowskie, 

dojazdy, 

4. szczegółowe koszty obsługi klubu np. delegacje, paliwo, transport, wyżywienie, 

utrzymanie boisk, 

5. koszty związane z prowadzeniem klubu: księgowość, zarząd, kierownik klubu, lekarz, 

masażysta. 

Przy sporządzaniu niektórych w/w informacji należy zachować anonimowość. Dane 

osobowe można zastąpić np. cyframi. 

Powyższe informacje Komisja Rewizyjna SKS „Wisła” Sandomierz dostarczy do Urzędu 

Miasta Sandomierza – Biuro Obsługi Interesanta  – do dnia 26.09.2013 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza podziękował obecnym za 

udział w spotkaniu. 

 

         Jacek Dybus 

       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

Rady Miasta Sandomierza 

 

       Marek Grębowiec 

    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

SKS „Wisła” Sandomierz 

 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Sandomierza, 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SKS „Wisła” Sandomierz, 

3. a/a 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 


