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Protokół Nr 33/14/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 16 grudnia 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Obecni: 

Pan Maciej Skorupa 

Pan Maciej Kuśmierz 

Pan Tomasz Masternak 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Marek Chruściel 

 

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. Podpisanie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

4. Zapoznanie się Komisji z pismem Wydziału Zamówień Publicznych znak: 

ZP.270.17.2013.DDR – analiza przetargu na docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 1 

5. Analiza rozliczenia finansowego SKS „Wisła” Sandomierz na dzień 31.07.2013 r- bilans 

przychodów i wydatków za 7 miesięcy. 

6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji 

- WSA w Kielcach – postanowienie – sygn. Akt IISA/Ke 731/13 z dnia 20.09.2013 r. 

doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot akt. 

- pismo OPS w Sandomierzu znak: PS.070.217.2013  dodatkowe wyjaśnienia  

w sprawie udzielania pomocy Pani W. B.*) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Tarnobrzegu. 

8. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie – 6 „za” – przyjęła powyższy program posiedzenia. 

 

Ad. 3, 4 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pani Doroty Drozdowskiej – Achenbach – Naczelnika 

Wydziału Zamówień Publicznych. Mówczyni przedstawiła ogólny zarys pracy wydziału oraz 

szczegółowo omówiła zagadnienia związane z wyłanianiem wykonawcy na przykładzie 

przetargu na docieplenie Szkoły Podstawowej Nr 1. 

 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z rozliczeniem finansowym SKS „Wisła” Sandomierz (stan na dzień 

31.07.2013 r. ) przekazanym przez Komisję Rewizyjną SKS na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Sandomierza. 
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Pan Jacek Dybus otworzył dyskusję i zaproponował, aby odpowiednie organy dokonały 

kompleksowej kontroli klubu, wskazał na Audytora Wewnętrznego Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu. 

Jeden z członków Komisji powiedział między innymi, że wiele słyszy się o niegospodarności 

klubu środkami finansowymi pochodzącymi z miasta. 

Jeden z radnych stwierdził, że klub dokonuje kosztownych zakupów zawodników piłki nożnej 

podczas gdy wychowankowie sandomierskich szkół grają w klubach spoza Sandomierza – jest 

to przejaw złej polityki kadrowej. 

Członkowie Komisji zadawali pytania: jakiej wysokości dochody ma klub z prowadzenia 

zieleniaka? Jaki jest właściwie budżet klubu? Jak są wykorzystywane środki na sport seniorski 

i młodzieżowy? 

Pan Jacek Dybus poinformował, że Komisja miała możliwość skonsultowania danych ze 

sprawozdań i rozliczenia klubu z lat ubiegłych z Panem Piotrem Sołtykiem – Audytorem 

Wewnętrznym – obecnym na jednym z posiedzeń. Stwierdzono wówczas, że rozliczenia są 

prawidłowe. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że klubowi potrzebny jest menadżer, ponieważ obecny 

sposób kierowania jest przestarzały i nieefektywny.  Z przeprowadzonej w dniu dzisiejszym 

dyskusji wynika, że w klubie powinny nastąpić zmiany w polityce zatrudniania zawodników. 

Należy także położyć nacisk na pozyskanie sponsorów zewnętrznych. 

 

Ad. 6 

Pan Jacek Dybus przedstawił propozycję planu pracy Komisji. 

 

L.p Temat Termin 

1 

 

Opracowanie planu pracy na 2014 rok Grudzień/Styczeń 

2 Ocena pracy Komisji za 2013 rok. 

 

Luty 

3 Analiza wykonania dotacji celowych udzielonych 

jednostkom sektora finansów publicznych z budżetu 

miasta na 2013 rok. 

 

I-IV kwartał 

4 Ocena wykonania budżetu miasta za 2013 rok.  

 

I kwartał 

5 Przygotowanie wniosku absolutoryjnego dla 

Burmistrza Sandomierza za wykonanie budżetu w 

2013 roku 

 

I kwartał 

6 Rozpatrywanie skarg związanych z funkcjonowaniem 

organów jednostek samorządu terytorialnego, 

- podejmowanie innych czynności wynikających ze 

Statutu Miasta Sandomierza. 

 

Na bieżąco 

7 Przeprowadzenie kontroli zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

 

jak  w zał. Nr 1 
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Załącznik Nr 1 do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza na 2014 rok 

 

 
Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do przedstawionego projektu. Wobec braku 

zgłoszeń poprosił o przyjęcie powyższego planu pracy komisji na rok 2014. 

Głosowano: 6 „za” – powyższy plan został przyjęty jednogłośnie i będzie przedstawiony do 

zatwierdzenia Radzie Miasta Sandomierza na najbliższej sesji. 

 

Ad. 7 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- WSA w Kielcach – postanowienie – sygn. Akt IISA/Ke 731/13 z dnia 20.09.2013 r. doręczenie 

prawomocnego orzeczenia i zwrot akt w sprawie ze skargi PTTK Oddział im. A. Patkowskiego 

w Sandomierzu na uchwałę Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2013 roku  

Nr XXX/327/2013 w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działań Burmistrza 

Sandomierza. 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu znak: PS.070.217.2013  dodatkowe 

wyjaśnienia w sprawie udzielania pomocy Pani W. B.*) przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Tarnobrzegu. 

Wnioski: 

1. Komisja Rewizyjna widzi potrzebę doprowadzenia do kompleksowej kontroli 

Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” przez Audytora Wewnętrznego lub 

Regionalną Izbę Obrachunkową. 

2. Dla prawidłowej oceny działalności Klubu „Wisła” przez Komisję Rewizyjną Rady 

Miasta Sandomierza potrzebne są szczegółowe dane z dokumentacji finansowej 

prowadzonej przez Klub. Rozliczenie finansowe SKS „Wisła” Sandomierz na dzień 

31.07.2013 r - bilans przychodów i wydatków za 7 miesięcy przedstawiony przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Klubu - jest niewystarczające. 

3. SKS „Wisła” powinien dołożyć wszelkich starań aby wspólnie z przedstawicielami 

miasta doprowadzić do pozyskania sponsora strategicznego. 

Powyższe wnioski radni poparli jednogłośnie – 6 „za” 

 

L.p Temat Termin 

1 Analiza wybranych przetargów 

- spotkanie z Wydziałem Zamówień Publicznych. 

 

I-IV 

3 Komunikacja miejska 

-  funkcjonowanie,  

- współpraca przewoźników prowadzących   usługi na 

terenie miasta Sandomierza. 

 

 

I-IV 

4 Sprawdzenie prawidłowości naliczania cen 

jednostkowych za pobór wody, odprowadzanie 

ścieków. 

 

I-IV 
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Ad. 8 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Jacek Dybus 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Pan Marek Chruściel……………………………………………………… 

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

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

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

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

 
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 – 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.).  
 


