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Protokół Nr 41/3/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 13 marca 2018 r. 

 

Nieobecni: Wiesława Sabat, Jacek Dybus, Andrzej Gleń, Piotr Majewski, Janusz Czajka. 

W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych. 

 

Pan Tomasz Frańczak  – Zastępca Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej – powiedział: 

 „Rozpoczynamy komisję i rozpatrujemy sprawy niedokończone na poprzednim 

posiedzeniu”.  

Odczytał pismo Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Pismo skierowane do Burmistrza Miasta Sandomierza, do wiadomości Przewodniczącego 

Rady Miasta Sandomierza. 

Pismo zawiera zapytanie, dlaczego Burmistrz po odwołaniu dyrektora Muzeum nie 

konsultował ze związkami powołania osoby do pełnienia obowiązków na tym stanowisku. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na to, że Burmistrz jest jednym z trzech organów 

prowadzących Muzeum i wszelkie decyzje kadrowe muszą być konsultowane ze 

współorganizatorami t.j. Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim. 

W chwili obecnej ogłoszony jest konkurs na stanowisko dyrektora tej placówki. 

Komisja zauważa, że przy Muzeum działa także Rada Muzeum, która powinna zaopiniować 

podjętą przez Burmistrza decyzję. 

Pan Tomasz Frańczak odczytał kolejno pisma - odpowiedzi na wnioski komisji: 

- Radca Prawny dr Piotr M. Kossak – dot. majątku po byłej uczelni WSHP, 

- Burmistrz Sandomierza, pismo znak: PSZ.0003.2.2018.LS w sprawie pozyskiwania środków 

zewnętrznych „odnawialne źródła energii”, 

- Burmistrz Sandomierza, pismo znak: UA.6724.6.22018 w sprawie budowy oczyszczalni przy 

Pilkington Polska. 

Radny Andrzej Anwajler przedstawił swoje uwagi co do działalności PGKiM w Sandomierzu 

sp. z o.o. 

Powiedział miedzy innymi, że należy sprawdzić informacje, które dotyczą gospodarki wodą. 

Radny powiedział między innymi, że miernik odprowadzanych ścieków zamontowany przy 

Pilkington nie jest sprawdzany. „Okazało się, że Pilkington biorąc 100% wody odprowadza 

18% ścieków, jest to poważna sprawa i nadużycie” (…) „Porównując wydobycie wody  

w Romanówce okazuje się, że wydobycie wody jest o 27 % większe niż zużycie” 

Radny Robert Pytka powiedział, że dysponuje informacją publiczną na ten temat. 

Podał między innymi, że Burmistrz powołał zespół do spraw oceny strat wody w mieście.  

„Różnica między ilością wody wpuszczoną do sieci a ilością zafakturowaną w roku 2015 

wynosi około 638 000 m3  co przy średniej cenie wody 3,60 zł, daje kwotę 2 144 000 zł straty 

rocznie.  
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Różnica między ilością ścieków oczyszczonych i wpuszczonych do Wisły a ilością 

zafakturowaną wyniosła prawie 700 000 m3, co po uwzględnieniu różnych  odliczeń daje 

kwotę 1 900 000 zł.  W sumie jest to strata 4 mln zł rocznie”.  

Mówca powiedział, że powyższe informacje świadczą o nieprawidłowościach „jest to 

komentarz do tego jak działa spółka PGKiM, jest to następny zamach na miejskie pieniądze. 

Pierwszy był wtedy gdy naciskano na Burmistrza aby podpisał 10-letnią umowę na transport 

zbiorowy”. 

Przewodniczący obrad odczytał następne pismo – odpowiedź na wnioski komisji: 

- Burmistrz Sandomierza - pismo znak: SEK.0003.6.2018.AGA dot. przebudowy chodnika przy 

ul. 11 Listopada. 

Komisja przedyskutowała sposób działania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w tym 

przedmiocie. 

Radny Wojciech Czerwiec powiedział, że w związku z niezachowaniem odpowiedniej 

wysokości chodnika i spadków podłużnych ulega uszkodzeniu ogrodzenie jednego  

z Mieszkańców tej ulicy. 

W dalszej części posiedzenia omówiono ponownie temat złożenia zapytania do RIO  

w Kielcach o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza 

Miasta. 

Radni domagali się, aby jak najszybciej wysłać to zapytanie. 

Przewodniczący obrad zapewnił, że pismo w tej sprawie zostanie wysłane po podpisaniu 

protokołu z dnia 23.02.2018 r.  

Radni złożyli podpisy na protokole Nr 40-2-2018 z dnia 23.02.2018 r. 

Pan Tomasz Frańczak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

Tomasz Frańczak 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Członkowie Komisji: 

Andrzej Anwajler………………………………………………….. 

Wojciech Czerwiec……………………………………………….. 

Marceli Czerwiński………………………………………………. 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek………………………….. 

Andrzej Juda……………………………………………………….. 

Robert Kurosz…………………………………………………….. 

Andrzej Lebida…………………………………………………… 

Sylwester Łatka………………………………………………….. 

Robert Pytka……………………………………………………… 

Zbigniew Rusak………………………………………………….. 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 


