
Protokół Nr 25/13/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 28 października 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie listy obecności brak wymaganego quorum. 

W załączeniu lista obecności. 

Poinformował obecnych, że Komisja nie podejmie dzisiaj stanowiska w sprawie skargi złożonej przez 

Pana T.K.)* na bezczynność Burmistrza Sandomierza. W związku z tym, że na posiedzenie przybyła 

Pani R.P-K.)*, i chce zabrać głos w imieniu męża, radni wysłuchają Jej stanowiska w tej sprawie.  

Przewodniczący komisji przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 5 października br. komisja opracowała 

pytania związane z zarzutami Pana T.K.)* i zwróciła się do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi. 

Burmistrza Sandomierza udzielił odpowiedzi pismami, znak: NK.7135.74.2016TPI1 z dnia 17.10.2016 

r. oraz TI.7011.9.73.2016.BM z dnia 18.10.2016 r.  

Przewodniczący obrad odczytał w/w pisma. Zaznaczył, że komisja nie otrzymała jeszcze stanowiska 

radcy prawnego, jaką formę powinna przyjąć odpowiedź na skargę. 

Pani R.P-K)*  ustosunkowując się do wyjaśnień Burmistrza, stwierdziła między innymi, że: 

- Burmistrz nie chce rozwiązać problemu osoby niepełnosprawnej i odmawia budowy pochylni do 

pracowni twórczej przy ul. Opatowskiej 15 i „nie jest prawdą, że Konserwator Zabytków wydał 

negatywna opinię w odniesieniu do budowy pochylni przy budynkach Rynek 20 czy Sokolnickiego 

10”, 

- sugerowane rozwiązanie problemu podjazdu polegające na zakupie szyn lub składanej rampy jest 

„ograniczaniem prawa osoby niepełnosprawnej”, 

- w związku z uciążliwym hałasem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Panią 

E. S.)*  mówczyni uważa, że działalność ta jest prowadzona niezgodnie z zawartą umową. „Umowa 

została zawarta na prowadzenie sprzedaży lodów nie zaś na ich produkcję”, zapytała, kto płacił za 

wykonanie instalacji elektrycznej w tym lokalu. 

- Pani R. P-K)* jest zdania, że „zarówno Pani S.)* jak i Pan Ł.)* prowadzą działalność komercyjną  

w swoich pracowniach twórczych i płacą zaniżoną stawkę za wynajem”. 

W dalszej dyskusji omówiono temat: 

-  rozstrzygnięć spraw sądowych, które toczyły się z powództwa Państwa K.)* na bezprawne 

blokowanie miejsca parkingowego - wejścia do kamienicy Opatowska 15 przez Pana S.)*, 

- protestu mieszkańców w związku z koncepcją poszerzenia opaski wokół budynku Opatowska 15  

w celu umożliwienia przejazdu wózkiem inwalidzkim. 

Pan Marcin Marzec podziękował za udział w spotkaniu. Zapewnił, że w najbliższym czasie odbędzie 

się posiedzenie Komisji, o czym wszyscy zostaną powiadomieni. 

Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Sylwester Łataka…………………………………………. 

Piotr Majewski……………………………………………. 

Opracowała: 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). 

 

 


