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Protokół Nr 3/1/2015 

 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 27 stycznia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Zbigniew Rusak. 

 

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. Zapoznanie się z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Miasta Sandomierza. 

4. Zapoznanie się z dokumentami w sprawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: 

PNK.III.142.90.2014 (skarga Pana T. P.*)). 

5. Zapoznanie się z dokumentami w sprawie pisma Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Polityki Społecznej znak: PS.III.1411.8.2014 

(skarga Pani A. P.*)). 

6. Rozpatrzenie skargi Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu – pismo znak: Pa.328/14 z 

dnia 29.12.2014 r. (data wpływu do Rady Miasta 20.01.2015 r.). 

7. Wnioski Komisji. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z przepisami ustawy o samorządzie gminnym 

dotyczącymi powołania Komisji Rewizyjnej oraz zakresu jej kompetencji.  Omówił zapisy 

rozdziału VII Statutu Miasta Sandomierza - „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej”.  

Zachęcił radnych do wnikliwej analizy tych aktów prawnych stanowiących podstawę 

działania komisji. 

Ad. 4 

Pan Marcin Marzec odczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.142.90.2014 

(zał. nr 1 do protokołu) przekazujące do rozpatrzenia zarzuty zawarte w piśmie Pana T. P.*) 

Zarzuty dotyczą „nielegalnego prowadzenia żeglugi pasażerskiej przez właściciela statku 

„Albatros” w kanale starego portu w Sandomierzu oraz działania Burmistrza – Jerzego 

Borowskiego”.  
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Przewodniczący odczytał treść pisma Pana T. P. (zał. nr 2 do protokołu).  

Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna VI kadencji, pismem znak: 

Or.0007.142.2014.RT (zał. nr 3 do protokołu) zwróciła się do Dyrektora Urzędu Żeglugi 

Śródlądowej w Krakowie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  

o przesłanie informacji, co do legalności przewozów pasażerskich statkami cumującymi przy 

nabrzeżu im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu. 

Przewodniczący Komisji odczytał treść odpowiedzi, jakich udzieliły w/w instytucje. 

RZGW w Krakowie pismem znak: TS-kf-2213-56/14 (zał. nr 4 do protokołu) informuje między 

innymi, że:  

- „Zarząd RZGW posiada prawa właścicielskie w stosunku do nieruchomości pokrytych 

wodami płynącymi, w tym bezpośrednio przylegających do Bulwaru”;  

- „Stroną wszystkich umów zawartych przez RZGW - uprawniających do korzystania  

z nabrzeża jest Pan T. P.”  

- „Pan G. B.*) posiadał umowę z RZGW, która obowiązywała do końca roku 2013”;  

- „Pan G. B. nie dostarczył wymaganych dokumentów celem przedłużenia tej umowy”;  

- „Pan T. P. zwrócił się z wnioskiem o zawarcie umowy na korzystanie z pomostu, który 

zajmował dotychczas Pan G. B.” 

- W związku z tym, że Pan G. B. nie przedłożył wymaganych dokumentów RZGW podpisało 

umowę z Panem T. P.” 

Urząd Żeglugi Śródlądowej sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej 

pismem znak: UZS-0710.9.2014 (zał. nr 5 do protokołu) poinformował, że wszystkie statki 

pływające na Wiśle w Sandomierzu posiadają ważne dokumenty bezpieczeństwa. W 2014 

roku wykonano inspekcję statku „Albatros” – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

Dyskusja. 

Radni przeanalizowali zarzuty stawiane wobec byłego Burmistrza Sandomierza. Stwierdzono 

jednomyślnie, że ze względu na to, że Pan Jerzy Borowski w wyniku wyborów 

samorządowych, nie sprawuje już funkcji burmistrza, analiza tej części zarzutów Skarżącego 

jest bezprzedmiotowa. 

Komisja ustaliła, że przedmiotem skargi jest legalności prowadzenia żeglugi i cumowania 

statku „Albatros” w zatoce starego portu. Skarżący uzasadnia swoje zarzuty względami 

bezpieczeństwa osób korzystających z wypożyczalni małych jednostek rekreacyjnych.  

Radni jednomyślnie uznali, że podstawą w rzetelnej analizie skargi jest uzyskanie odpowiedzi 

na następujące pytania: 

- czy w 2014 roku miasto dzierżawiło teren starego portu armatorom prowadzącym usługi 

przewozów pasażerskich po Wiśle w Sandomierzu, 

-  czy opracowano zasady korzystania z nabrzeża starego portu dla tak dużych jednostek. 

Przewodniczący komisji zapytał, kto jest za powyższym wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie 

W związku z wynikiem głosowania Przewodniczący Komisji poinformował, że zwróci się do 

Burmistrza Sandomierza o udzielenie informacji na ten temat. 

W podsumowaniu dotychczasowej analizy materiału stwierdzono: 
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- zgodnie z informacją Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie Pan G. B. 

prowadzący działalność przewozową statkiem „Albatros” posiada niezbędne uprawnienia 

bezpieczeństwa. Kontrola statku „Albatros” przeprowadzona w 2014 roku nie wykazała 

żadnych nieprawidłowości., 

- Pan G. B. nie posiada umowy z RZGW w Krakowie na korzystanie z nabrzeża im. Marszałka 

Piłsudskiego w Sandomierzu. 

Komisja wstrzymuje rozpatrzenie przedmiotowej sprawy do czasu otrzymania odpowiedzi na 

w/w pytania. 

Przewodniczący Komisji poprosił o wyrażenie zgody na przeniesienie pozostałych do 

rozpatrzenia punktów porządku obrad na następne posiedzenie. 

Radni jednomyślnie wyrazili zgodę. 

Pan Marcin Marzec podziękował za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Marcin Marzec  

        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Tomasz Frańczak - Z-ca Przewodniczącego…………………………………… 

 

Członkowie Komisji: 

 

Andrzej Anwajler……………………………………………………………… 

Andrzej Gleń……………………………………………………………………. 

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

Sylwester Łatka………………………………………………………………… 

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 – 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.).  
    


