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                                                       Protokół Nr 10/10/2007 
                     z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
                                         w dniu 10 lipca 2007 roku  
 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof NiŜyński – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik nr 1 do Protokółu). 
 
 
Ad. 1 
 Pan Krzysztof NiŜyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otworzył 
posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie (6 głosów „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Rozpatrzenie skargi Państwa Ryszardy i Tomasza K.* zamieszkałych  
w Sandomierzu przesłanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze  
w Kielcach. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie porządku obrad.  
 
 
Ad. 3,4,5 
  
 Pan Krzysztof NiŜyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał 
członków Komisji z następującymi pismami dot. przedmiotowej sprawy: 
 
1. Skargą Państwa Ryszardy i Tomasza K.* na działalność Burmistrza  
      w sprawie: „wygaśnięcia umowy najmu na prowadzenie pracowni twórcy  
      w dziedzinie  kultury i sztuki i braku złoŜenia przez gminę  oferty zawarcia   
      umowy najmu lokalu socjalnego spełniającej wymogi   ustawy z dnia 21  
      czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy   
      i o zmianie Kodeksu Cywilnego” –    Załącznik Nr 2 do Protokołu. 
2. Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach –  
     znak SKO.409/1738/40/07 (Załącznik Nr 3 do Protokółu) wraz z załączoną    
     skargą Państwa Ryszardy i Tomasza K.* zamieszkałych w Sandomierzu     
                                                           
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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dotyczącą „przewlekłego załatwienia przez Burmistrza Miasta Sandomierza 
sprawy przydziału lokalu z przeznaczeniem na pracownię słuŜącą twórcy do 
prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki w związku  
z koniecznością opuszczenia lokalu   dotychczas zajmowanego” – Załącznik  
Nr 4 do Protokółu. 
3. Pismem Burmistrza Sandomierza z dnia 04.07.2007 r. – Wyjaśnienie   
dotyczące przedmiotowej sprawy – Załącznik Nr 5 do Protokołu. 
4. Pismem Państwa Ryszardy i Tomasza K.* – stanowiskiem dot. propozycji   
otrzymania lokalu przy ul. Rynek 20, który byłby wykorzystywany na cele 
mieszkalne z jednoczesnym prowadzeniem w nim pracowni twórczej – 
Załącznik Nr 6 do Protokółu. 
 
 Pani Ryszarda K.* zwróciła się z prośbą o zapisanie w Protokole  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej uwag dot. przedstawionej propozycji tj. 
otrzymania lokalu przy ul. Rynek 20 na cele mieszkalne i prowadzenie 
działalności twórczej. 
 
 
 Pan Krzysztof NiŜyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przychylił 
się do prośby Pani Ryszardy K.* 
 
 Pani Ryszarda K.* zgłosiła następujące uwagi: 
„Propozycja przedstawiona Sokolnickiego 10 i Rynek 20 (pod warunkiem 
zwrotu mieszkania, które przystosowaliśmy przez 7 lat): 
- nie spełnia wytycznych ustawowych ustawy o ochronie lokatorów, 
- jest nieadekwatna do potrzeb naszej rodziny i w sposób drastyczny pogorszy 
naszą sytuację mieszkaniową, lokalową sprzed marca 2007 roku (mieszkanie  
i osobna pracownia). 
Burmistrz nie spełnił kryteriów stanowiących podstawę skutecznego 
wygaśnięcia umowy najmu”. 
 
 
 Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu treści w/w pism  
oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Państwa Ryszardy i Tomasza K.* stwierdziła,  
Ŝe zarzuty Państwa Ryszardy i Tomasza K.*  nie znajdują uzasadnienia – (pismo 
Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.07.2007 r. – odpowiedź na zarzuty 
podniesione w skardze Państwa Ryszardy i Tomasza K*). 
 PowyŜsza opinia Komisji Rewizyjnej została przegłosowana: 3 głosy 
„za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.  
                                                
 
 
                                                           
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 6 
 
 Pan Krzysztof NiŜyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
                                                          Krzysztof NiŜyński 
                                              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 
 
 
 
 
 


