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Protokół Nr 2/1/2011 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 10 stycznia 2011 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączoną listą obecności: 

1. Jacek Dybus 
2. Andrzej Gleń 
3. Marek Jarema 
4. Maciej Skorupa 
5. Maciej Kuśmierz 
6. Zbigniew Rusak 
7. Marek Chruściel 

 
Ad. 1  
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył posiedzenie i na podstawie 
listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok. 
4. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. 
 
Ad. 3 
Pan Jacek Dybus przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej projekt planu pracy na rok 2011 

 
1. Opracowanie Planu pracy Komisji na 2011rok. I styczeń 
2. Praca przy uchwalaniu budŜetu Rady Miasta na 

2011 rok 
I styczeń/luty 

3. Ocena akcji zima 2010-2011 
a. utrzymanie przejezdności dróg i odśnieŜanie 

chodników 
b. porządki i czystość w mieście 

I –II 
 
 
III-IV 

4. Ocena wykonania budŜetu miasta za 2010 rok i 
sporządzenie wniosku dotyczącego absolutorium dla 
Burmistrza Miasta Sandomierza za 2010 rok. 
 

II 

5. Ocena wykorzystania dotacji udzielanych z budŜetu 
miasta na 2010 rok 

III 

6 Rozpatrzenie skarg na funkcjonowanie organów i 
jednostek samorządu miejskiego 

na bieŜąco 

7 Realizacja zadań dodatkowych zleconych przez 
Radę Miasta 

na bieŜąco 

8 Udział członków Komisji Rewizyjnej w róŜnych 
formach szkolenia  

na bieŜąco 
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9 Ocena działalności Rad Nadzorczych w jednostkach 
podległych Gminie Sandomierz 

I-IV 

10 Kontrole Komisji Rewizyjnej zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do planu pracy Komisji 
Rewizyjnej 2011 rok 

wg. Załącznika Nr 1 do planu 
pracy Komisji 

 
 
Załącznik Nr 1 do planu pracy  Komisji Rewizyjnej: Tematyka kontroli Komisji Rewizyjnej 
na 2011 rok 
L.p. Treść zadania Termin wykonania 
1. Przetargi – zamówienia publiczne (sprawdzić kilka 

przetargów wg. Wyboru Komisji Rewizyjnej): 
a. ogłoszenia o przetargach – warunki 
b. prawidłowość wyboru oferenta 
c. powoływanie komisji przetargowych do 

wyboru ofert. 

 
 
I-IV 

2. Gospodarka lokalowa: 
a. wykorzystanie lokali komunalnych i 

socjalnych w 2010 roku 
b. pustostany 
c. zaległości czynszowe i ich ściągalność 
d. przestrzeganie przepisów w zakresie 

przydziału mieszkań komunalnych i 
socjalnych. 

 
 
I-IV 

3. Ocena funkcjonowania prywatnego transportu 
osobowego w kontekście współpracy z innymi 
przewoźnikami i umowami zawartymi między 
stronami 

 
I-IV 

 
Członkowie Komisji po przeanalizowaniu projektu planu pracy postanowili wprowadzić 
zmianę: 

1. W punkcie 5 planu pracy zmienić termin realizacji z II na II-IV. 
2. Dopisać punkt 11. w brzmieniu: „Podjęcie innych czynności bieŜących wynikających 

ze Statutu Miasta Sandomierza”  - termin realizacji: „na bieŜąco”, 
3. W załączniku do planu pracy dopisać punkt 4 w brzmieniu: „Sprawdzenie 

prawidłowości naliczania cen jednostkowych za pobór wody i odprowadzanie ścieków 
na terenie miasta Sandomierza i przyległych gmin” termin realizacji: „I-IV” 

 
Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie poprawek do przedstawionego planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
W związku z wynikiem głosowania  plan pracy Komisji Rewizyjnej będzie przedstawił się 
następująco: 
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PLAN PRACY 
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA SANDOMIERZA 

NA 2011 ROK 
Lp Treść zadania Termin wykonania 

(kwartał) 
1. Opracowanie Planu pracy Komisji na 

2011rok. 
I styczeń 

2. Praca przy uchwalaniu budŜetu Rady Miasta 
na 2011 rok 

I styczeń/luty 

3. Ocena akcji zima 2010-2011 
a. utrzymanie przejezdności dróg i 
odśnieŜanie chodników 
b. porządki i czystość w mieście 

I –II 
 
 
III-IV 

4. Ocena wykonania budŜetu miasta za 2010 
rok i sporządzenie wniosku dotyczącego 
absolutorium dla Burmistrza Miasta 
Sandomierza za 2010 rok. 
 

II 

5. Ocena wykorzystania dotacji udzielanych z 
budŜetu miasta na 2010 rok 

II-IV 

6 Rozpatrzenie skarg na funkcjonowanie 
organów i jednostek samorządu miejskiego 

na bieŜąco 

7 Realizacja zadań dodatkowych zleconych 
przez Radę Miasta 

na bieŜąco 

8 Udział członków Komisji Rewizyjnej w 
róŜnych formach szkolenia  

na bieŜąco 

9 Ocena działalności Rad Nadzorczych w 
jednostkach podległych Gminie Sandomierz 

I-IV 

10 Kontrole Komisji Rewizyjnej zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do planu pracy Komisji 
Rewizyjnej 2011 rok 

wg. Załącznika Nr 1 do 
planu pracy Komisji 

11 Podjęcie innych czynności bieŜących 
wynikających ze Statutu Miasta 
Sandomierza 

na bieŜąco 
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Załącznik Nr 1 do planu pracy 
       Komisji Rewizyjnej 

 
    Tematyka kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 
L.p. Treść zadania Termin wykonania 
1. Przetargi – zamówienia publiczne (sprawdzić 

kilka przetargów wg. Wyboru Komisji 
Rewizyjnej): 

a. ogłoszenia o przetargach – warunki 
b. prawidłowość wyboru oferenta 
c. powoływanie komisji przetargowych do 
wyboru ofert. 

 
 
I-IV 

2. Gospodarka lokalowa: 
a. wykorzystanie lokali komunalnych i 
socjalnych w 2010 roku 
b. pustostany 
c. zaległości czynszowe i ich ściągalność 
d. przestrzeganie przepisów w zakresie 
przydziału mieszkań komunalnych i 
socjalnych. 

 
 
I-IV 

3. Ocena funkcjonowania prywatnego transportu 
osobowego w kontekście współpracy z innymi 
przewoźnikami i umowami zawartymi między 
stronami 

 
I-IV 

4. Sprawdzenie prawidłowości naliczania cen 
jednostkowych za pobór wody i 
odprowadzanie ścieków na terenie miasta 
Sandomierza i przyległych gmin 

I-IV 

 
Ad. 4 
Wnioski Komisji; 
Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą by w momencie wpływu wniosku z PGKiM-u  
o planowanej podwyŜce stawek za wodę i ścieki, przekazać powyŜszy wniosek do biura Rady 
Miasta celem opracowania stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie. 
 

      Jacek Dybus 
    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


