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                                               Protokół nr 3/3/2007 
                                   z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
                   w dniu 12 lutego 2007 roku, godz. rozpoczęcia 14,00 - Ratusz 
           
          
           
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Sobolewski – 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni, jak załączona lista obecności (załącznik nr 1). 
 
Ad. 1 
          
 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie (4  głosy „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie skargi Pana Marka H.* 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5.Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
 Ad. 3 
 Pan Janusz Sobolewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
odczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego (wraz z załącznikiem), w którym 
Wojewoda przekazuje wg właściwości do rozpatrzenia skargę Pana Marka H*.  
na działalność Burmistrza Miasta Sandomierza (Załącznik Nr 2 do protokółu). 
 
Komisja zapoznała się z następującymi pismami dot. w/w sprawy: 
1.Pismem Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.02.2007 r. wyjaśniającym 
w/w sprawę oraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
dokumentów w przedmiotowej sprawie (załącznik Nr 3 do  protokółu), 
2. Skargą Pana Marka H.* na działalność Burmistrza Sandomierza      
   (Załącznik Nr 4 do protokołu). 
 
 
 
Pan Maciej Skorupa zgłosił wniosek o skorzystanie z ekspertyzy prawnej  
Urzędu Województwa Świętokrzyskiego, celem wyjaśnienia  przedmiotowej 
sprawy. 
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PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 1 głos „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
 Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu treści w/w pism oraz 
wysłuchaniu wyjaśnień Pana Marka H.* przełoŜyła rozpatrzenie przedmiotowej 
sprawy na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, celem wysłuchania 
wyjaśnień Burmistrza Miasta Sandomierza i Radcy Prawnego Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu. 
Komisja Rewizyjna ustaliła, Ŝe na następne posiedzenie Komisji zaprosi  
Pana Jerzego Borowskiego - Burmistrza Sandomierza oraz Panią Teresę 
Prokopowicz – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
 
Ad. 4 
 Komisja zapoznała się z treścią pisma (wraz z załącznikami), w którym 
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach w związku z aktualnie 
prowadzoną kontrolą w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu: prawidłowości 
wprowadzenia i egzekwowania opłat za płatne parkowanie na drogach 
publicznych Miasta Sandomierza informuję, Ŝe w trakcie kontroli, kontroler 
stwierdził bezpośrednie niebezpieczeństwo dla Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz 
powstania niepowetowanej szkody w mieniu w temacie kontroli (Załącznik Nr 5 
do protokółu). 
 
Pan Janusz Sobolewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
odczytał odpowiedzi Burmistrza Sandomierza na pisma Inspektora NajwyŜszej 
Izby Kontroli. 
 
Komisja wnioskuje o: 
- przyśpieszenie terminu realizacji wdraŜania organizacji ruchu na Starym 
Mieście zgodnie z zaleceniami i uwagami Inspektora NajwyŜszej Izby Kontroli, 
- skierowanie przedmiotowego pisma do Komisji Praworządności.  
 
Ad. 5 
 Pan Janusz Sobolewski – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej odczytał fragment Protokółu Nr 2/2/2007 z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej dot. rozpatrzenia skargi Pani Joanny Sz.* 
 
 
Pani Joanna Sz.* poinformowała członków Komisji Rewizyjnej, Ŝe: 
- Dnia 10.07.2006 roku złoŜyła pismo w Urzędzie Miasta w Sandomierzu pismo 
w sprawie kontynuowania wniosku złoŜonego w roku ubiegłym w sprawie 
wykupu drogi dojazdowej działki nr 1701 połoŜonej w Sandomierzu  
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i do dnia dzisiejszego nie otrzymała Ŝadnej odpowiedzi ani nie wszczęto 
postępowania. 
- Dnia 07.03.2005 roku złoŜyła kolejne pismo w sprawie o wydanie decyzji na 
przywrócenie podniesionego terenu bezprawnie przez Sąsiada w stosunku  
do działek Pani Joanny Sz.* i likwidacje parkingu samochodów cięŜarowych  
i sprzętu cięŜkiego na działkach pod budownictwo jednorodzinne obok domów 
jednorodzinnych równieŜ nie wydano Ŝadnej decyzji ani nie wszczęto 
postępowania – pismo pozostało bez odpowiedzi. 
 
 Pan Janusz Sobolewski Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
odczytał pismo Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 0.01.2007 r. - odpowiedź 
na zarzuty podniesione w skardze Pani Joanny Sz.* z dnia 15.12.2006 r. na 
działalność Burmistrza Miasta Sandomierza (w tym odpowiedzi udzielone  
przez Urząd Miejski w Sandomierzu Pani Joannie Sz.)*. 
 
Wyjaśnień do. w/w sprawy udzieliła równieŜ Pani Barbara Rajkowska – 
Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie dokumentów dot. potwierdzenia wysłania 
pism do Pani Joanny Sz.*: 
- pisma znak: TI.70410-55-6/06 z dnia 25.07.2006 r. 
- pisma znak: UA. 7335/6/03 z dnia 18.02.2003 r. 
 
Komisja poprosiła Panią Joannę Sz.* o przedłoŜenie stosownych dokumentów 
świadczących, Ŝe Pani Joanna Sz.* jest współwłaścicielką działki nr 1701 – tytuł 
własności. 
Po dostarczeniu w/w dokumentów Komisja na następnym posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej jeszcze raz rozpatrzy przedmiotową sprawę. 
  
Ad. 6 
      Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej (godz. zakończenia 16.30). 
 
                                                              
 
                                                                 Janusz Sobolewski 
                                                 Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                                  
                                                                               
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 


