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Protokół Nr 41/8/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 15 kwietnia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni: 

Pan Maciej Skorupa 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Marek Jarema 

Pan Maciej Kuśmierz 

Pan Tomasz Masternak 

Nieobecni; 

Pan Marek Chruściel 

Ad. 1 

 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił radnych o jego 

przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. ABSOLUTORIUM cz. I - Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok - 

wykonanie dochodów w poszczególnych działach 

4. Przyjęcie Informacji o stanie mienia komunalnego. 

5. Przyjęcie informacji – doręczenie prawomocnego orzeczenia WSA w Kielcach w sprawie 

skargi PTTK na uchwałę RM z dn. 1 grudnia 1999 r. Nr XXII/142/99 – Sygn. Akt II SA/Ke 

1112/13. 

Przyjęcie informacji – doręczenie odpisu wyroku WSA w Kielcach w sprawie stwierdzenia 

nieważności części uchwał RM nr XIV/144/2011 i nr XIII/129/2011 Sygn. akt I SA/Ke 

31/14 oraz I SA/Ke 30/14. 

Zapoznanie się z treścią pisma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 

XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 roku (MPZP os. „Salve 

Regina” z terenami przyległymi) 

Przyjęcie wyjaśnień SORH S.A. do protokołu Nr 38/5/2014. 

Zapoznanie się z pismem Państwa K.*) z dn. 24.03. 2014 r. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący z zaniepokojeniem stwierdził, że: 

Plan roczny dochodów wynosił w roku 2013 – 103.948.064,10 zł 

Wykonanie – 85.080.322,12 zł 

Plan został wykonany w 81,85% 

Zgodnie z porządkiem omawiane będą kolejno poszczególne działy budżetu w części 

dotyczącej wydatków. 

Poprosił Pana Cezarego Gradzińskiego - Skarbnika Miasta o przedstawienie radnym 

wyjaśnień na zadawane w trakcie dyskusji pytania. 
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W dyskusji Komisja stwierdziła: 
Dz. 600 – Transport. Rozdz. 60016 – drogi publiczne  

Plan 5.003.100,00 zł 

Wykonanie 1.937.564,88 zł 

Zawyżono kalkulację robót na wykonanie dróg zniszczonych w czasie powodzi. Stwierdza się 
wysokie przeszacowanie planowanych kosztów. 
Dz. 630 – Turystyka  

Plan – 0 

Wykonanie -1.429,75 zł  

Przedłużające się postępowania sądowe o użytkowanie obiektów turystycznych powodują 
duże straty w budżecie. 
Dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami  

i nieruchomościami 

Dochody ze zbycia praw majątkowych 

Plan 4.750.000,00 zł 

Wykonanie 963.763,49 zł 

Pierwszą przyczyną niewykonania planu w tym zakresie jest między innymi brak 
zainteresowania kupnem nieruchomości (ul. Browarna (domek i działka), ul. Krukowska, ul. 
Lubelska, ul. Mickiewicza 1, „Lusterka”, Podwale Dolne). Drugą przyczyną może być zbyt 
wysoka cena wywoławcza. 
Dz. 700 rozdz. 70095 – pozostała działalność 

Plan 6.398.257,00 zł 

Wykonanie 2.893.568,67 zł 

Niskie dochody z dzierżawy składników majątkowych wynikają z niewywiązywania się 
dzierżawców ze zobowiązań (umów). 
Dz. 720 – Informatyka Rozdz. 72095 – pozostała działalność 

Plan 325.905,00 zł 

Wykonanie 3.604,00 zł 

Urząd Marszałkowski nie wyłania wykonawcy na realizację programu e-świętokrzyskie 
zaplanowany wkład własny na to zadanie pozostaje niewykorzystany. 
Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne Rozdz. 75416 - Straż Miejska 

Plan 800.00,00 zł 

Wykonanie 313.854,88 zł 

Brak inwencji (pomysłowości) w wykorzystaniu posiadanego fotoradaru, niedostateczne 
wykorzystanie potencjalnych możliwości pracy strażników. 
Dz. 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych Rozdz. 75616 § 0310 – podatek od 

nieruchomości osoby fizyczne 

Plan 4.000.000,00 zł  

Wykonanie 2.239.141,21 zł 

Wykonanie planu w 55,98% wynika z nieterminowych wpłat. Ściągalność należności jest 
należycie zabezpieczona. 
Po dokładnej analizie  wykonania dochodów budżetu miasta w 2013 roku  Pan Jacek Dybus 
poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części sprawozdania w głosowaniu. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 

Komisja po zapoznaniu się z treścią Informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2013 r. 
nie wniosła, żadnych uwag. 
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Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części sprawozdania w głosowaniu 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią prawomocnego postanowienia WSA w Kielcach w sprawie 

skargi PTTK na uchwałę RM z dnia 1 grudnia 1999 r. Nr XXII/142/99 w przedmiocie 

użytkowania przez PTTK Podziemnej Trasy Turystycznej i „Bramy Opatowskiej– Sygn. Akt II 

SA/Ke 1112/13. 

Komisja zapoznała się z treścią wyroku oraz uzasadnieniem WSA w Kielcach w sprawie 

stwierdzenia nieważności części uchwał RM nr XIV/144/2011 i nr XIII/129/2011 Sygn. akt  

I SA/Ke 31/14 oraz I SA/Ke 30/14. 

Komisja zapoznała się z treścią pisma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale 

Nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 roku (MPZP os. „Salve 

Regina” z terenami przyległymi) Wnioskodawcy wyjaśniają, że naruszenie polega na 

niezgodności jednego z obszarów mpzp ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego”. Teren ten położony jest przy ul. Krakowskiej  

w Sandomierzu. 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze informacją  Wydziału Urbanistyki oraz analizą 

merytorycznej Komisji Gospodarki Przestrzennej zajmie stanowisko w powyższej sprawie. 

Przyjęcie wyjaśnień SORH S.A. do protokołu Nr 38/5/2014. 

Zapoznanie się z pismem Państwa K.*) z dn. 24.03. 2014 r. 

 Radni wysłuchali przybyłego na posiedzenie Pana W. S.*), który zażądał pilotowania  

i monitorowania jego sprawy. Przypomniał radnym, że zobowiązali się do doprowadzenia do 

finału zmiany mpzp os. „Ożarowska” polegającej na umożliwieniu budownictwa 

jednorodzinnego na terenach zajętych dotychczas pod budownictwo oświatowe. 

Wyraził wiele krytycznych uwag w stosunku do pracy wydziału Urbanistyki oraz Rady Miasta. 

Pan Jacek Dybus powiedział, że nie ma żadnych informacji ze strony wydziału Urbanistyki 

które mogłyby zakłócić postępowanie w sprawie uchwalenia przedmiotowej zmiany. 

 

Ad. 6, 7 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Jacek Dybus 

                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Pan Andrzej Gleń……………………………………………………… 

 

Pan Marek Jarema………………………………………………….. 

 

Pan Maciej Kuśmierz…………………………………………………… 

 

Pan Tomasz Masternak……………………………………………….. 

 

Pan Maciej Skorupa…………………………………………………. 

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 
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*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


