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Protokół Nr 42/9/2014 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 29 kwietnia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni: 
Pan Maciej Skorupa 
Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Kuśmierz 
Pan Tomasz Masternak 
Nieobecni; 
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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2013 r. - część II. 
4. Zapoznanie się z Uchwałą Nr 41/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii  
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2013 rok wraz  
z informacją o stanie mienia j.s.t. z objaśnieniami. 

5. Zapoznanie się ze stanowiskiem Burmistrza Sandomierza (pismo UA. 6721.1.1.2014  
z dnia 23.04.2014r.) w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale RM  
(Pani E. K.*) i Pani A. F.*) – wezwanie z dnia 15.03.2014 r.) oraz stanowiskiem Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

6. Przyjęcie informacji Audytora Wewnętrznego – pismo znak: AW.1720.1.2014.PS z dnia 
15.04.2014 r. 

7. Sprawy różne, wnioski komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 5 „za” jednogłośnie – porządek został przyjęty 
Ad. 3 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2013 r. - część II. 
Komisja przystąpiła do analizy wykonania wydatków. 
Komisja zwróciła uwagę na następujące pozycje: 
 
Dział 010 Rolnictwo 

Zapytano - Jak liczy się składkę na Świętokrzyską Izbę Rolniczą? 
Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
Dział 600 Transport 

Plan – 9.504.750,00 zł 
Wykonanie – 5.887.248,15 zł 
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Rozdz. 60016 § 4300 i § 4270   

-  Na czym polegało odwodnienie alei targowej na placu targowym ul. Przemysłowa?  

-  Jaki był zakres robót przy budowie boiska przy Gołębickiej? 

-  porównano kwoty przeznaczone na remont boiska i usunięcie awarii przy ul Asnyka. 

W tabeli: „Realizacja inwestycji w 2013 roku (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 

6050)” 

Zwrócono uwagę na Rozdz. 60016 

Radni byli zainteresowani różnicą między środkami przeznaczonymi na remont, przebudowę 

infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym: środki budżetowe 2013 rok - 

5 275 000,00 zł, wykonanie 2 330 917,70 zł. 

Zwrócono uwagę że różnica może wynikać z przeszacowania kosztów robót i wyników 

przeprowadzenia procedury przetargowej.  

Rozdz. 60078 § 6050 

Analizując poszczególne inwestycje drogowe Skarbnik zwrócił uwagę na wykorzystanie 

środków własnych gminy oraz zadania współfinansowane z budżetu państwa i UE. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że niewykonanie wydatków może mieć związek  

z przeszacowaniem kosztorysów budowlanych i zbyt wąskim zakresem robót do 

zrealizowania.  

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Plan - 4.695.500,00 zł 

Wykonanie -1.029.658,14 zł 

Skarbnik Miasta wyjaśnił, że nie udało się osiągnąć planowanej sprzedaży nieruchomości 

należących do gminy. 

Rozdz. 70095 – pozostała działalność 

Miasto powinno wziąć pod uwagę rozważenie koncepcji korzystania z usług kilku 

administratorów co pozwoli na wzbudzenie zdrowej konkurencji na tym polu usług. 

 

Dział 720 – Informatyka 

Plan 396.552,00 zł 

Wykonanie 5.215,20 zł 

Przedłużające się wyłanianie wykonawcy zadania e-świętokrzyskie powoduje niewykonanie 

wydatków zaplanowanych na to zadanie. 

Rozdział 72095 § 6057 

e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej – przedłużająca się procedura 

wyłonienia wykonawcy zadania e-świętokrzyskie. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie tej części sprawozdania w głosowaniu. 

Głosowano: 5 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji odczytał Uchwałę Nr 41/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii  

o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2013 rok wraz z informacją  

o stanie mienia j.s.t. z objaśnieniami. 

Radni przyjęli bez uwag przyjęli treść powyższego dokumentu. 

Głosowano: 5 „za” jednogłośnie 
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Ad. 5 

Pan Jacek Dybus odczytał pismo Burmistrza Sandomierza znak: UA. 6721.1.1.2014 z dnia 
23.04.2014 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale RM (Pani  
E. K.*) i Pani A. F.*) – wezwanie z dnia 15.03.2014 r.) 
Komisja Rewizyjna zajmie stanowisko w sprawie po zapoznaniu się z opinią i stanowiskiem 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Ad. 6 

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych ze stanowiskiem Audytora Wewnętrznego – pismo 
znak: AW.1720.1.2014.PS z dnia 15.04.2014 r. dotyczy przeprowadzenia kontroli dotacji dla 
SKS „Wisła” Sandomierz. 
 

Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą do Burmistrza Sandomierza o przedstawienie do 
wglądu Sprawozdania finansowego z realizacji dotacji zadania publicznego za 2013 rok,  
złożonego przez SKS „Wisła”. 

 

Ad. 7 

Pan Jacek Dybus poinformował członków Komisji, że procedura uchwalenia zmian mpzp 
„Ożarowska” przebiega zgodnie z planem. 
Radni poprosili o ufundowanie pamiątkowych „gadżetów” na zakończenie kadencji dla 
członków Komisji Rewizyjnej (np. długopisy, breloki z nazwiskami członków Komisji) 
 
Ad. 8 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

       Jacek Dybus 

                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 
 
 
 
Pan Marek Jarema………………………………………………….. 
 
Pan Maciej Kuśmierz………………………………………………. 
 
Pan Tomasz Masternak…………………………………………… 
 
Pan Maciej Skorupa…………………………………………………. 
 
Protokołowała: R. 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.).  
 


