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Protokół Nr 47/14/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

         w dniu 16 września 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni: 

Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Kuśmierz 
Pan Tomasz Masternak 
Pan Maciej Skorupa 
Nieobecny: 
Pan Marek Chruściel 
Pan Andrzej Gleń 
 

Ad. 1 

 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad   

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił radnych o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. 
4. Zajęcie stanowiska w sprawie projektu oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w 

związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.142.75.2014 z dnia 
5.08.2014 r.  

5. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad 3 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. 
Pan Jacek Dybus zapytał, czy są uwagi do sprawozdania? 
Uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że po wstępnej analizie dokumentu nasunęły mu się 
pytania, jednakże ze względu na nieobecność Skarbnika Miasta pozostaną bez wyjaśnienia. 
Zaproponował odłożenie dyskusji na ten temat na następne posiedzenie. 
Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie. 
 
Ad. 4 

Zajęcie stanowiska w sprawie projektu oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w związku  
z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.142.75.2014 z dnia 5.08.2014 r. 
Przewodniczący odczytał treść oświadczenia zredagowanego przez trzech członków Komisji: 
Jacka Dybusa, Marka Jaremę i Tomasza Masternaka. 
Przewodniczący odczytał projekt oświadczenia przygotowanego przez Radcę Prawnego. 
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Poprosił członków Komisji o jego zaakceptowanie. 

Głosowano: 3 „za” (radni M. Kuśmierz i M. Skorupa nie wzięli udziału w głosowaniu) 

Treść obu oświadczeń będzie przedstawiona radnym w materiałach na sesję planowaną na 

dzień 24.09.2014 r. 

 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z pismem Ministerstwa Zdrowia Departament Nadzoru Kontroli i Skarg 

znak: MZ-DNW-052-05-1078/2014 z dnia 29.08.2014 r. 

Przewodniczący przypomniał, że Komisja wielokrotnie zajmowała się skargami składanymi 

przez Panią W. B.*) – Rada Miasta w 2013 r. podejmowała dwie uchwały w tej sprawie. 

Należy ustalić, czy złożone przez Zainteresowaną dokumenty, wskazują na nowe okoliczności 

mogące stanowić podstawę do ponownego rozpatrzenia skargi na OPS w Sandomierzu. 

Art. 239. Kpa § 1. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę 

bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez 

zawiadamiania skarżącego. 

Komisja merytoryczna Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia z udziałem OPS w 

Sandomierzu wyjaśni powyższą sprawę i podejmie stosowne decyzje.  

 

Ad. 6 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził wyczerpanie porządku  

obrad i zamknął posiedzenie.  

Jacek Dybus  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

 
Protokolant: Renata Tkacz 

 

Pan Marek Jarema………………………………………….. 

Pan Maciej Kuśmierz……………………………………….. 

Pan Tomasz Masternak……………………………………. 

Pan Maciej Skorupa…………………………………………. 

 
 
*) 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.).  
 


