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Protokół Nr 24/12/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 5 października 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni: 

Pan Tomasz Frańczak 

Pan Andrzej Anwajler 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Andrzej Lebida  

Pan Piotr Majewski 

Pan Sylwester Łatka 

Nieobecni: 

Pan Zbigniew Rusak 

Ad. 1 

Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie w głosowaniu: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Audytora Wewnętrznego Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu. 

4. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

- anonim - Pracownicy SORH doniesienie na działalność Burmistrza Sandomierza, 

- anonim – zarzuty wobec byłego pracownika SORH, 

- pismo z dnia 20.09.2016 r. Pana T.K.)* – skarga na bezczynność Burmistrza, 

- Pan J.S.)* – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

6. Wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Audytora Wewnętrznego Urzędu 

Miejskiego   

w Sandomierzu. 

Pani Eliza Czerwińska – Audytor Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - omówiła między 

zagadnienia: 
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- uprawnień audytora wynikających z przepisów prawnych w tym rozporządzenia ministra 

finansów z 2015 roku. Podkreśliła, że zadaniem audytora jest ocena kontroli zarządczej 

prowadzonej przez jednostkę samorządu. 

-  nieprawidłowości w sprawozdaniach z  rozliczenia dotacji celowych, w tym realności 

zachowania terminów rozliczeń i terminów wypłat dotacji. 

- wprowadzenia koniecznych poprawek w rozporządzeniach i uchwałach regulujących 

udzielanie dotacji,  

- wprowadzenia jasnych zasad ogłaszania przetargów, 

- uporządkowania zadań i budżetów poszczególnych jednostek podległych miastu, 

- konieczności wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 

- wprowadzenie jednolitych zasad dla ubiegających się o odroczenia spłaty należności, 

- wprowadzenia zgodności wymiaru podatku z ewidencją gruntów. 

Przewodniczący obrad podziękował, za wystąpienie. 

Ad. 4 

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r. 

Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – Uchwała  

Nr 73/2016 z dnia 21 września 2016 roku. 

Pan Mateusz Niezgoda – Kierownik Referatu Księgowości - omówił podstawowe dane  

ze sprawozdania i udzielał na bieżąco odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania. 

Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Pracownicy SORH - doniesienie na Burmistrza Sandomierza, 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie ze względu na koncepcję postawienia spółki w stan 

likwidacji. 

- anonim – zarzuty wobec byłego pracownika SORH, 

Komisja pozostawia anonim bez rozpatrzenia. 

- Pan T.K.)* – skarga na bezczynność Burmistrza, 

Komisja zwraca się z prośba do Burmistrza Sandomierza o udzielenie wyjaśnień: 

1. Czy Pan T.K.)* kierował do Urzędu Miasta Sandomierza prośby w sprawie 

wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych do lokalu przy ul. Opatowska 15 i jakie 

poczyniono działania w tym zakresie? 

2. Czy podjęto działania w związku ze skargami Pana K.)* na cyt. „samowolne zmiany 

przeznaczenia lokalu ze sklepowego na produkcyjny (…) Pani E. S.)*”? 

3. Czy w związku z informacjami zawartymi w punkcie nr 3 skargi, Pan K.)*ma 

podstawy do tego, aby czuć się dyskryminowany, jako prowadzący działalność twórczą? 

4. Czy organizacja ruchu pojazdów na Starówce wprowadza bezwarunkowy zakaz 

wjazdu na Rynek osobom niepełnosprawnym? 

5. Czy zauważono potrzebę przystosowania płyty Rynku do ruchu wózków 

inwalidzkich i dziecięcych? 
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Jednocześnie zwracam się z prośbą o opinię prawną, czy pismo P. K.)*  

w istocie jest skargą i wymaga podjęcia przez Radę Miasta uchwały w tym przedmiocie. 

 

- Pan J.S.)*– wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, 

W związku z toczącymi się dyskusjami i zamiarem zniesienia opłat za parkowanie pojazdów  

w soboty, komisja pozostawia sprawę bez rozpatrzenia. 

 

Ad. 6 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

 Ad. 7 

Przewodniczący obrad stwierdził, że omówiono wszystkie zaplanowane punkty porządku 

obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

 

 

Pan Andrzej Anwajler…………………………………… 

Pan Andrzej Gleń…………………………………………. 

Pan Andrzej Lebida………………………………………  

Pan Piotr Majewski……………………………………… 

Pan Sylwester Łatka……………………………………. 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 

 


