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PROTOKÓŁ 5/4/2019 

KOMISJA REWIZYJNA 

Posiedzenie w dniu 12 listopada 2019 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Andrzej Lebida, Pan Marcin Świerkula. 

Radni spóźnieni: Pan Mariusz Prezgot, Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek , Pan Marek Chruściel. 

Zaproszeni:  

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego             

w  Sandomierzu, 

Obecni : 

Radny Tomasz Malinowski, 

Pani Z*– mieszkanka Sandomierza 

Ad.1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Pan Sylwester Łatka stwierdził  brak quorum. Porządek obrad nie został przegłosowany.  

Przewodniczący komisji powołując się na zapis ujęty w Statucie Miasta Sandomierza  § 94, ust. 3 

Tryb Kontroli poinformował o możliwości powołania co najmniej trzyosobowego Zespołu 

Kontrolnego, który przeprowadzi nadzór w siedzibie  Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu 

Budżetowego w Sandomierzu w wyznaczonym terminie. 

Ad.4 

Kontrola Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy pod 

kątem wykorzystania środków pochodzących z budżetu miasta w 2018- 2019 r. 

 

W wyniku braku odpowiedniej frekwencji obecności wśród Państwa radnych, Przewodniczący 

komisji, zwrócił się z prośbą do Pana Janusza Stasiaka o wcześniejszą wypowiedź.  

Kierownik TMSZB  poinformował, że Sandomierz jest rynkiem sezonowym. Oferta sprzedażowa 

owoców i warzyw zależy w dużej mierze od pogody. Na przełomie późnej wiosny i lata była susza, 

która miała odzwierciedlenie w niższych wynikach dochodu. Oferta dla kupców była niekompletna 

lub krótko dostępna. Newralgicznymi dniami są niewątpliwie poniedziałek (giełda owocowo- 

warzywna) oraz sobota (giełda samochodowa), w których odnotowuje się najwyższy poziom 

wjazdowy  aut.  

Z kolei największy ruch obywa się w letnich miesiącach, głównie od połowy lipca do września, 

natomiast  niższa frekwencja odnotowana została między styczniem – majem oraz listopadem – 

grudniem. W oparciu o  dane statystyczne  najwięcej samochodów wjeżdżających na giełdę to auta 

osobowe, dostawcze (typy van, kombi, bus do 3.5t. masy całkowitej).  

Pan Janusz Stasiak oznajmił, że  w 2017 r. zakład budżetowy otrzymał dwie dotacje z Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu. Pierwsza, wynosiła 200.000 złotych na tzw. kapitał początkowy nowego 

podmiotu gospodarczego oraz druga, dotacja przedmiotowa wynikająca z ustawy o finansach 

publicznych na utrzymanie czystości i porządku w wysokości ok. 249.000 złotych.  

W kolejnych latach 2018- 2019 r. „zakład” nie otrzymał żadnej dotacji z budżetu miasta na 

przedsięwzięcia inwestycyjne jak i na działalność bieżącą. Funkcjonuje w oparciu o przychody własne 

fakturowane lub z biletów oraz noty wystawianej Gminie Miejskiej Sandomierz z tytułu prowizji          

i pobieranych opłat targowych. Prowizja jest zmienna . W miesiącach czerwiec – grudzień wynosi       

10 % brutto, a w pozostałych styczeń – maj w wysokości 20 % brutto.  
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„Zakład Budżetowy” jest samorządową instytucją finansów publicznych i działa w oparciu o plan 

finansowy na dany rok uchwalany w tym samym trybie co dla innych instytucji jednostek 

budżetowych.  

Kiedy zakład otrzymuje przychody ( faktury, prowizja, sprzedaż z kas fiskalnych, darowizn)  wtedy 

Kierownik Zakładu może zwiększać koszty bez angażowania Rady Miasta Sandomierza i Burmistrza 

pod warunkiem, iż zmiana planu finansowego nie może uszczuplać należności publiczno – prawnej 

Gminy.  

Zakład nie ma osobowości prawnej, a jego kierownik  działa na zasadzie pisemnego pełnomocnictwa 

Burmistrza. Z drugiej strony  jest w pełni zobowiązanym do uiszczania wszystkich podatków.            

Zdaniem Pana Janusza Stasiaka jest to rodzaj dualizmu formalno- prawnego.  

Do Burmistrza Sandomierza muszą zostać przekazane następujące dokumenty : Sprawozdanie 

finansowe kwartalne i roczne (rachunek zysku i strat jednostki, bilans, sprawozdania z przypływów, 

informacje podatkowe, zmiany w kapitale własnym), ponieważ nadzoruje on kierownika zakładu. 

W 2018 r. zakład budżetowy pełnił obowiązki administratora i inkasenta na placu targowym  (rynku 

handlowym) przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu oraz dodatkowo pełnił rolę inkasenta targowisk 

detalicznych : „Mój Rynek”, „Mały Rynek” oraz „Rynek Starego Miasta”, na którym pobierane są 

okazjonalne opłaty targowe podczas trwania większych imprez organizowanych przez Urząd Miejski 

pn. „ Jarmark Jagielloński” czy „ Odpust bł. W Kadłubka.”  

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dołączył radny Mariusz Prezgot.   

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do 

głosowania. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie trybu kontroli Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy. 

4. Kontrola Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy pod 

kątem wykorzystania środków pochodzących z budżetu miasta w 2018- 2019 r.  

5. Opracowanie protokołu kontroli. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano – 7 „za” - jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnej Agnieszki Frańczak- Szczepanek i radnego Marka Chruściela.   

Ad. 3 

Przyjęcie trybu kontroli Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy. 

 

Przewodniczący komisji zapytał: 

-„ Kto z członków komisji jest chętny do składu Zespołu Nadzorczego i przeprowadzenia kontroli na 

terenie Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu?”   

Zgłosili się : 

1. Marek Strugała  

2. Sylwester Łatka 

3. Kazimiera Bednarska 

Przewodniczący komisji przystąpił do glosowania składu Zespołu Kontrolnego. 

Glosowano – 4 „za” – jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnej Agnieszki Frańczak – Szczepanek oraz radnego Marka Chruściela. 

Radny Sylwester Łatka ustalił dogodny termin na dzień 20 listopada br., godz. 11.00 w biurze 

„Zakładu Budżetowego” w Sandomierzu.  
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Ad. 4 - kontynuacja 

Kontrola Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy pod 

kątem wykorzystania środków pochodzących z budżetu miasta w 2018- 2019 r. 

 

Przewodniczący komisji wrócił do kontynuowania ww. punktu porządku obrad.  

Radny Marek Strugała zapytał o przychody z „Targowiska” w latach 2017- 2019. 

Kierownik TMSZB odpowiedział, że  sytuacja jest stabilna, ale nie na rekordowym poziomie i może 

się wahać w zależności od miesiąca.  Trend wieloletni jest spadkowy, ale na przestrzeni dwóch 

ostatnich lat utrzymuje się ten sam poziom. W skali roku było ok. 230.000 samochodów.  

Zdaniem radnego Marka Strugały sandomierska „giełda” ma tendencję spadkową i powinna 

być przeprowadzona dokładniejsza analiza i strategia działań, aby spowodować zwiększenie 

dochodów. W dobie dzisiejszej ekologii i tendencji do zdrowego odżywiania giełda powinna 

zaproponować działalność przez cały tydzień, a nie tylko dwa dni.  

Radna Kazimiera Bednarska zapytała o pobierane opłaty w piątek oraz  zasugerowała, aby 

ustawić tablicę informacyjną o zbieraniu opłat przez inkasenta mającego te same uprawnienia jak 

funkcjonariusz Straży Miejskiej.  

Kierownik TMSZB przyznał, że  istotnym problemem jest weryfikacja osób zajmujących metraż        

w piątek sprzedając np. odzież. Sprzedawcy skutecznie unikają opłat. Inkasent musi napisać raport       

z dopłat (piątek, sobota i poniedziałek) .  

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek zapytała o przychody z „Targowiska Miejskiego” 

oraz perspektywy na przyszłość?  

-„W czym my, jako radni w tworzeniu budżetu moglibyśmy pomóc?” 

Odpowiedzi udzielił Pan Janusz Stasiak informując, że po 9 miesiącach funkcjonowania „zakład” 

osiąga przychód brutto w wysokości 300. 000 złotych. Dodał, że projekt przedłożony w Centrum 

Usług Wspólnych zakłada wzrost przychodu. Najważniejszą kwestią jest etapowanie projektu                  

i rezygnacja z wiat przykrytych zielonymi dachami. Koszty są olbrzymie. Istotnym faktem jest to, aby 

nie demolować ciągów komunikacyjnych tzw. papieskich, zbudowanie łazienki, parkingu oraz 

nadbudowanie biura wraz z pomieszczeniem socjalnym dla pracowników.  Początek realizacji 

projektu przypada na 2021 rok.   

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek oznajmiła, że miasta nie stać na zmianę kolejnych 

projektów. Budżet miasta jest ograniczony.       

 Na posiedzenie komisji dołączył radny Marek Chruściel. Wyszedł radny Andrzej Bolewski.  

Radny Janusz Poński zapytał: 

-„ Czy wy, jako firma braliście udział w  tworzeniu koncepcji projektu pn. „Rewitalizacja Placu 

Targowego”? Czy inwestor – miasto, zadbało o to, żeby przeprowadzić analizę nt. zwiększenia 

dochodów?” 

Pan Janusz Stasiak przypomniał, że „zakład budżetowy” funkcjonuje od 2017 roku. Założenia 

projektowe były ukształtowane w 2016 r. lub wcześniej. 

-„ My, jako firma zostaliśmy włączeni do gremiów z projektantami dopiero w 2017 r.” 

  Radny Marek Strugała poparł stanowisko radnego Janusza Pońskiego stwierdzając, że brak 

przeprowadzonej analizy to błąd. Projekt musi być zmieniony. Koszty zwiększają się co roku. 

Dopytał:  

- „Czy będzie zwrot kosztów w przyszłości?” 

Kierownik TMSZB odpowiedział, że „dobra infrastruktura potrafi się sprzedać”. Koszt korzystania       

z placu będzie wyższy o 10 % uwzględniając wskaźnik inflacji  a wydatki  powinny się zwrócić na 

przestrzeni 10 lat.  
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Przewodniczący komisji podziękował zgromadzonym za dyskusję. Przypomniał o powołaniu 

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej w dniu 20 listopada br. o godz. 11.00 w biurze Zakładu  

Budżetowego Targowisk Miejskich w Sandomierzu.   

 

Ad.5  

Opracowanie protokołu kontroli. 

 

Przewodniczący komisji przypomniał o sporządzeniu protokołu z przeprowadzonej kontroli  w 

terminie 14 dni od daty jej zakończenia.  

 

Ad. 6  

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

                       Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.           

o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1).  

Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek – Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek  

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  
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