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PROTOKÓŁ 7/2/2020 

KOMISJA REWIZYJNA 

Posiedzenie w dniu 30 stycznia 2020 r.  

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Pani Renata Kraska, Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida. 

Radni spóźnieni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek. 

Zaproszeni:  

Pan Janusz Stasiak – Kierownik Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego             

w  Sandomierzu (czyt.: TMSZB). 

Obecni: 

Pani Z*– mieszkanka Sandomierza. 

Ad.1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

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. Zapoznanie się z treścią protokołu z przeprowadzonej kontroli Targowiska Miejskiego 

Samorządowego Zakładu Budżetowego pod kątem wykorzystania środków pochodzących       

z budżetu miasta w 2018- 2019 r.   

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok oraz Planu Pracy 

komisji na 2020 rok. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano – 7 „za” - jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnej Agnieszki Frańczak- Szczepanek. 

 

Ad. 3 

Zapoznanie się z treścią protokołu z przeprowadzonej kontroli Targowiska Miejskiego 

Samorządowego Zakładu Budżetowego pod kątem wykorzystania środków pochodzących             

z budżetu miasta w 2018- 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść protokołu z przeprowadzonej kontroli 

Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego pod kątem wykorzystania środków 

pochodzących z budżetu miasta w 2018- 2019 r.  

Członkowie Zespołu Kontrolnego oraz Pan Janusz Stasiak nie wnieśli uwag. 

Radny Sylwester Łatka przystąpił do głosowania nad przyjęciem ww. protokołu. 

Głosowano- 8 „za” – jednogłośnie.  

W głosowaniu wzięła udział spóźniona radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek.  
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 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał wszystkich zgromadzonych o sugestie lub uwagi 

po zapoznaniu się z całą dokumentacją przekazaną od Kierownika TMSZB. 

Zgłosił się radny Marcin Świerkula, który zauważył, że toalety przynoszą straty w wysokości            

ok. 80.000 złotych. Oprócz tego, należy zatrudnić dwie osoby do utrzymywania w nich czystości.  

Pan Janusz Stasiak odpowiedział, że stratę przynosi toaleta odrestaurowana, na której pobierana jest 

opłata w wysokości 1 zł.  Pozostałe, są w użyczeniu prywatnym firmom i ich bilans wychodzi na zero. 

W kwestii zatrudnionych osób, kierownik dodał, że są to najstarsze osoby z orzeczeniem                       

o niepełnosprawności zarabiające najniższą krajową. Do ich obowiązku  należy również kierowanie 

ruchem samochodowym na placu.     

Radny Świerkula kontynuował, gdyż zauważył, że obecny Regulamin targowiska miejskiego                   

w Sandomierzu jest archaiczny, a podstawy prawne są już nieaktualne.  

Kierownik TMSZB przyznał rację w tym względzie i dodał, że zmiany są w trakcie przygotowywania.  

Radny Marek Strugała zaznaczył, że w nowym Regulaminie musi być zapis o obowiązku 

pracowników, aby zabezpieczali wjazd i wyjazd pojazdów oraz właściwą organizację ruchu pojazdów 

tak, by ciągi komunikacyjne były drożne i nie zagrażały bezpieczeństwu.  

Dopytał, czy są już wprowadzone zmiany w projekcie rewitalizacji? Zaapelował by pozostawić 

czynnie stojące budki handlowe, gdyż istnieje ryzyko, że po ich zamknięciu na czas rewitalizacji 

przedsiębiorcy nie wznowią swej działalności w tym miejscu.  

Pan Janusz Stasiak odpowiedział, że pracownicy kierujący ruchem drogowym nie są odbierani 

poważnie przez kupców i sprzedających. Dopiero Straż Miejska lub Policja udzielająca reprymendy 

lub mandatów może zaprowadzić należyty porządek.   

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek stwierdziła, że przeznaczenie 20.000.000 złotych na 

rewitalizację placu targowego to zbyt dużo. Koszt inwestycji należy zdecydowanie ograniczyć. 

Zapytała o spożywanie alkoholu na terenie targowiska oraz o handel zwierzętami.  

Kierownik TMSZB wyjaśnił, że w obecnie funkcjonującym Regulaminie targowiska 

miejskiego widnieje zapis o zakazie spożywania alkoholu na terenie placu. Zabrania się również 

sprzedaży zwierząt, oprócz kurcząt wiosną, które  muszą być transportowane w specjalnych klatkach.  

Radny Janusz Poński zaznaczył, że należy tak dużą inwestycję poprzedzić wnikliwą analizą 

zysków i strat w przyszłości.    

Salę obrad opuścił radny Marek Strugała.  

Ad. 4 

Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok oraz Planu Pracy komisji 

na 2020 rok. 

 

Przewodniczący odczytał treść Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok 

oraz Plan Pracy komisji na 2020 rok.  

Wobec braku sprzeciwu wśród Państwa radnych, Pan Sylwester Łatka przystąpił do 

głosowania. 

Głosowanie nad przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 

Głosowano – 7 „za” – jednogłośnie.  

Głosowanie nad przyjęciem Planu Pracy komisji na 2020 rok. 

Głosowano- 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Strugały.  
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Ad.5 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

Przewodniczący komisji przystąpił do omówienia dwóch pism, które wpłynęły do Komisji 

Rewizyjnej. Pierwsze, od mieszkanki Sandomierza Pani R. P- K* w sprawie skargi na bezczynność 

Burmistrza Sandomierza oraz drugie, od Pani T. L– B.* w sprawie odpowiedzi na zarzuty Pani M. K – 

K.* i Pani J. S.– P.* Po krótkim przedstawieniu treści pism radny Sylwester Łatka z poparciem 

członków Komisji Rewizyjnej przeniósł ww. dokumenty do merytorycznego rozpatrzenia przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.     

Radny Janusz Poński zapytał czemu nie były pobierane opłaty na imprezach zorganizowanych 

na płycie Rynku Głównego w Sandomierzu? 

Pan Janusz Stasiak odpowiedział, że tylko dwie imprezy: Jarmark Jagielloński i Odpust                     

św.  Wincentego Kadłubka były biletowane.  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


