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Protokół Nr 20/8/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 30 czerwca 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni: 

Pan Andrzej Anwajler 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Andrzej Lebida  

Pan Piotr Majewski 

Pan Sylwester Łatka 

Nieobecni: 

Pan Zbigniew Rusak 

Pan Tomasz Frańczak 

Ad. 1 

Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie w głosowaniu: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania w Sandomierzu - mówienie wyniku 

finansowego za 2015 rok. 

4. Przyjęcie informacji na temat oszczędności wynikających z przystąpienia Miasta do grupy 

zakupowej gazu. 

5. Zapoznanie się z treścią skargi Państwa W.T.G.)*, ustalenie sposobu  

i terminu rozpatrzenia skargi. 

6. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania w Sandomierzu - mówienie wyniku finansowego 

za 2015 rok. 

Pan Marcin Marzec przypomniał, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta planem pracy, Komisja 

Rewizyjna przeanalizuje temat dochodów z płatnych parkingów. 

Przekazał radnym kopię informacji udzielonej w tej sprawie przez Burmistrza znak: FN.3220.2.2016  

z dnia 24.06.2016 r. 

Pani Barbara Grębowiec – Naczelnik Wydziału Finansowego oraz Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik 

Wydziału Nadzoru Komunalnego przedstawili dodatkowe informacje, i udzielali wyjaśnień w toku 

dyskusji. 

Radni: 

Andrzej Anwajler  zwrócił uwagę, że miasto powinno z własnych środków wybudować parking przy ul. 

Browarnej, przemawia za tym zarówno czynnik finansowy jak i praktyczny. 

Andrzej Lebida zwrócił uwagę, że celowe jest poszerzenie parkingu wzdłuż ul. Podwale Górne  

w stronę ul. Mickiewicza, istniejący skwerek z ławkami nie spełnia swojej funkcji. 

Andrzej Gleń powiedział, że wielokrotnie przedstawiał koncepcję utworzenia parkingu nad Wisłą  

na terenie byłego placu manewrowego LOK, mówca uważa, że teren jest już utwardzony i nie 
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wymaga dużych nakładów finansowych. Poprosił o potraktowanie tej wypowiedzi, jako wniosku 

formalnego. 

Pan Marcin Marzec poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Glenia. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”,  2 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty.  

Ad. 4 

Przyjęcie informacji na temat oszczędności wynikających z przystąpienia Miasta do grupy zakupowej 

gazu. 

Komisja zwróciła się do Burmistrza Sandomierza o przedstawienie informacji o kosztach ogrzewania 

budynków Urzędu Miejskiego za I kwartał 2015 roku i za I kwartał 2016 roku. 

Przewodniczący komisji przedstawił analizę danych wynikających z porównania cen za ten okres. 

Stwierdzono, że przystąpienie miasta do grupy zakupowej gazu nie przyniosło spodziewanych 

rezultatów. 

Po zakończeniu dyskusji Pan Marcin Marzec zawnioskował o skierowanie do komisji merytorycznej– 

gospodarki komunalnej, handlu i usług prośby o szczegółowe zbadanie tego tematu. Zapytał, kto jest 

za takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Ad. 5 

Zapoznanie się z treścią skargi Państwa W.T. G)*, ustalenie sposobu i terminu rozpatrzenia skargi. 

Radny Sylwester Łatka odczytał w/w pismo. 

Radni zapoznali się z treścią załączników. 

Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej poinformował, że na jednym  

z posiedzeń, tej komisji omawiano szczegółowo temat przekazania na rzecz Państwa G.)* budynku 

przy ul. Błonie oraz  treść ponaglenia jakie Państwo G.)* złożyli do Burmistrza i Rady Miasta. Na tym 

posiedzeniu był obecny Pan Burmistrz i Pani G.)*. Podczas długiej dyskusji wyjaśniono Pani G.)* 

zawiłą sytuację związaną z tym budynkiem, sama Zainteresowana wypowiadała się także, że nie jest 

w stanie wykończyć budynku, gdyby jej został przekazany dzisiaj. Burmistrz zadeklarował chęć 

udzielania dalszej pomocy Rodzinie G.)*  poprzez zapewnienie im mieszkania. Powiedział również, że 

w obecnym stanie surowym budynek nie nadaje się do zamieszkania a koszty jego wykończenia 

przekraczają jego wartość. 

Członkowie komisji jednogłośnie uznali, że  na następne posiedzenie należy zaprosić Państwa G.)* 

oraz poprosić Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do podniesionych w skardze zarzutów. 

Termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie – 6 lipca 2016 r. godz. 11.00. 

Ad. 6 

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej …………………………………………………………….. 

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

Pan Andrzej Gleń…………………………………………………… 

Pan Andrzej Lebida ……………………………………………….. 

Pan Sylwester Łatka………………………………………………. 

Pan Piotr Majewski……………………………………………….. 

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 (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). 
 


