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Protokół Nr 20/1/2013 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

      w dniu 17 stycznia 2013 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni: 
Pan Andrzej Gleń 
Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Kuśmierz 
Nieobecni: 
Pan Marek Chruściel 
Pan Maciej Skorupa 
 
Ad. 1 
 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił radnych 
o jego przyjęcie. 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok. 
4. Przyjęcie planu pracy na 2013 rok. 
5. Rozpatrzenie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znak:  

WK-060-/59/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku. 
6. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 
Pan Jacek Dybus odczytał treść sprawozdania z pracy Komisji w 2012 roku. 
Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie dokumentu  
w głosowaniu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z projektem planu pracy na 2013 rok. 
Uwag nie wniesiono. 
Plan pracy został przyjęty jednogłośnie – 4 „za”. 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach znak: 
WK-060-/59/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku (załącznik nr 1 do protokołu) 
RIO w Kielcach na podstawie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, przekazuje do rozpatrzenia Radzie 
Miasta Sandomierza skargę Pani B. K.*) na bezczynność Burmistrza Sandomierza. 
Z pisma skarŜącej wynika, Ŝe zapisała swoje dziecko do przedszkola publicznego w 
Tarnobrzegu w związku ze swoim miejscem pracy. Wiceprezydent Tarnobrzega 
poinformował Ŝe „od 2013 roku dziecko nie będzie mogło uczęszczać do przedszkola bo 
gmina (Sandomierz) gdzie jest zameldowane nie chce za nie zapłacić”. 
Obecny na posiedzeniu Pan Marek Rutkowski – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu poinformował o negocjacjach prowadzonych w tej sprawie przez 
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Burmistrza  z Prezydentem Tarnobrzega, który wnioskuje o kwotę 690 zł za jedno dziecko 
miesięcznie. 
Miasto zaproponowało kwotę 500 zł za jedno dziecko. W piśmie  z dnia 7 stycznia br.  
Tarnobrzeg nie wyraŜa zgody na dopłatę w tej wysokości. 
Po dyskusji radni wypracowali wniosek o zorganizowanie spotkania z Panią B. K.*) w celu 
wysłuchania  jej stanowiska w sprawie. 
Komisja odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 roku o godz. 11.00 w Ratuszu. 
Ad. 4 
Przewodniczący komisji odczytał sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok. 
Uwag nie wniesiono. 
Komisja jednogłośnie 4 „za” pozytywnie zaopiniowała treść sprawozdania. 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z planem pracy na 2013 rok. 
Uwag nie wniesiono. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie przyjęto plan pracy na 2013 rok. 
Ad. 6 
Komisja zajmie się na jednym z posiedzeń analizą wydatków z budŜetu miasta za 2012 
rok w działach i rozdziałach 
Wniosek przyjęto jednogłośnie – 4 głosy „za” 
Ad. 8 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie. 
 

Jacek Dybus 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 
 
 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
Pan Andrzej Gleń…………………………………………….. 
Pan Marek Jarema…………………………………………….. 
Pan Maciej Kuśmierz………………………………………….. 
 
*) 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.) 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 
 
 


