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Protokół Nr 13/1/2016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

18 stycznia 2016 r. 
 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Obecni: 
Pan Tomasz Frańczak 
Pan Andrzej Anwajler 
Pan Andrzej Lebida  
Pan Sylwester Łatka 
Zbigniew Rusak 
Nieobecni: 
Pan Piotr Majewski 
Pan Andrzej Gleń 
 
Ad. 1 
Pan Marcin Marzec przywitał obecnych, 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. Sprawy różne. 
3. Zapoznanie się z pismem mieszkańców ul. 11-go listopada w sprawie planów 

przebudowy dworca PKS w Sandomierzu oraz stanowiskiem Burmistrza Sandomierza 
w tej sprawie (pismo znak: UA.6724.6.67.2015 z dnia 1812.2015 r.). 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku. 
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok. 
6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. 
7. Wnioski komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
Komisja wysłuchała obszernej wypowiedzi mieszkańca Sandomierza, który zaapelował, aby 
radni poparli koncepcję utworzenia „Izby Tradycji Mieszczańskich” w lokalu przy Rynku 31.  
(szczegóły wypowiedzi zawiera list otwarty do mieszkańców Sandomierza, Jego Przyjaciół i 
Miłośników stanowiący załącznik do niniejszego protokołu) 
Mówca powiedział między innymi, że przedstawiał swoją propozycję władzom miasta 
poprzedniej i obecnej kadencji jednak bez skutku. Otrzymał ostatnio pismo od Burmistrza 
informujące, że są  inne koncepcje zagospodarowania tego lokalu, to Go nie satysfakcjonuje. 
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Przewodniczący komisji podziękował za udział w posiedzeniu. 
Przewodniczący obrad stwierdził, że mieszkaniec Sandomierza zna stanowisko Burmistrza  
w tej sprawie. Komisja nie widzi potrzeby ingerowania w działania Burmistrza w tym 
zakresie. 
 
Zapoznanie się z pismem mieszkańców ul. 11-go listopada w sprawie planów przebudowy 
dworca PKS w Sandomierzu oraz stanowiskiem Burmistrza Sandomierza w tej sprawie (pismo 
znak: UA.6724.6.67.2015 z dnia 18.12.2015 r.) 
Wyjaśnienia zawarte w piśmie Burmistrza uznano za wyczerpujące. 
 
Ad. 4 
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku. 
Pan Marcin Marzec przedstawił treść sprawozdania: 
„Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza została powołana uchwałą Nr III/7/2014  Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 11 grudnia 2014 roku w składzie: 
Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji 
Tomasz Frańczak  - Zastępca Przewodniczącego:  
Członkowie komisji: 
Andrzej Anwajler 
 Jacek Dybus 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek 
Andrzej Gleń 
Andrzej Lebida 
Sylwester Łataka 
Piotr Majewski 
Zbigniew Rusak. 
Z członkostwa w Komisji zrezygnowali Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek i Pan Jacek 
Dybus. 
W dniu 18.12.2014 r. komisja przyjęła plan pracy, który został zatwierdzony przez Radę 
Miasta Sandomierza. 
W ciągu roku komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargi mieszkańców oraz wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa. Były to między innymi: 
- skarga jednego z armatorów żeglugi po Wiśle, dotycząca nielegalnego – zdaniem 
Skarżącego -  prowadzenia żeglugi pasażerskiej w kanale starego portu w Sandomierzu.  
W związku z tym skierowano do Burmistrza Sandomierza zapytania w celu wyjaśnienia 
zaistniałych wątpliwości. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Burmistrza oraz  informacjami 
złożonymi w tej sprawie przez instytucje zarządzające żeglugą na Wiśle, Komisja zwróciła się 
z wnioskiem do Burmistrza o wprowadzenie zakazu wpływania na teren starego portu 
dużych statków ze względów bezpieczeństwa. 
Komisja wielokrotnie przyjmowała na posiedzeniach mieszkańców miasta w tym między 
innymi mieszkańca zainteresowanego zmianą mpzp „Ożarowska”. Złożono w tej sprawie 
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wniosek do Burmistrza Sandomierza o przedstawienie koncepcji rozwiązania problemu  
z sugestią odstąpienia od rezerwowania na cele oświatowe własności prywatnej.  
Komisja przeanalizowała skargę jednej z mieszkanek Sandomierza, dotyczącą pracy 
dyrektora OPS w Sandomierzu. 
Jedno z posiedzeń poświęcono analizie naliczaniu opłat za odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych w związku ze skargą złożoną w tej sprawie przez jedną z sandomierskich 
spółek. 
Komisja odbyła spotkanie z Audytorem Wewnętrznym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
analizując  wykonanie dotacji celowej budżetu miasta przekazanej Klubowi SKS „Wisła 
Sandomierz” w 2014 r. 
Dokonano szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok  
w części  - dochody, przyjęto informację o stanie mienia komunalnego gminy Sandomierz. 
Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2016 r. Komisja sprecyzowała wniosek w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza i przekazała go do Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza i do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Komisja rozpatrzyła również skargi mieszkańców Sandomierza z zakresu: 
- złego usytuowania przystanków komunikacji miejskiej, 
- przejęcia na rzecz miasta kamienicy przy ul. Opatowskiej 3, 
- błędów w mpzp  „Salve Regina”, 
W jednym z posiedzeń wzięli udział Burmistrz Sandomierza i Radca Prawny Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu. Przyjęto informację w sprawie konfliktu miasta z PTTK Oddział  
w Sandomierzu o użytkowanie Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej. 
W dniu 20.10.2016 r. Komisja Rewizyjna wyłoniła skład Zespołu Kontrolnego w celu 
przeprowadzenia kontroli problemowej zakresie gospodarki lokalami komunalnymi - 
przyznawanie mieszkań komunalnych i socjalnych. W skład Zespołu weszli przedstawiciele 
Komisji Polityki Mieszkaniowej.  
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół i przekazano do Burmistrza Sandomierza. 
Komisja Rewizyjna w swojej pracy kierowała się zasadą gospodarności w trosce o dobro 
miasta i jego mieszkańców”. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok. 
 

L.P. TEMAT POSIEDZENIA TERMIN 
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 r. 

Przyjęcie sprawozdania z działania Komisji Rewizyjnej  
w  2015 r. 
 

 Styczeń  
 
 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi  za Marzec 
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Załącznik Nr 1 do planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza na 2016 rok 
 
LP. TEMATYKA KONTROLI  TERMIN 
1 Zasady funkcjonowania stref płatnego parkowania w 2015 r. 

 
I-II kwartał 

2 Analiza wykonania wybranych inwestycji zaplanowanych do 
realizacji w 2015 r. 
 

III - IV kwartał 

 

Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 r. wybranych jednostek organizacyjnych 
pozostających w strukturze miasta. 
Analiza wykorzystania dotacji celowej przekazanej 
klubowi MUKS „Piątka” Sandomierz w 2015 r.  
 

3. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta za 2015, przyjęcie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. 
Ocena wykonania budżetu miasta za 2015 rok - 
opracowanie wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza 
Miasta Sandomierza. 
 

 Maj 

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 
I półrocze 2016r. 
 
 

Sierpień 

5. Spotkanie z Audytorem Wewnętrznym, informacja o 
kontrolach przeprowadzonych w 2015 r. 
 
 

Wrzesień 

6. Analiza projektu budżetu na 2017 r. 
 

Listopad 

7. Rozpatrywanie pism bieżących, skarg i wniosków 
skierowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza  
 

Na bieżąco 
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Ad. 6 
Przewodniczący Komisji poprosił o wniesienie uwag do treści protokołów z poprzednich posiedzeń 
Komisji. 
Uwag nie wniesiono. 
Członkowie komisji złożyli brakujące podpisy na protokołach. 
Ad. 7,8      
Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
    Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
 
Pan Tomasz Frańczak…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pan Andrzej Anwajler…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pan Andrzej Lebida ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pan Sylwester Łatka……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zbigniew Rusak……………………………………………………………………………………………………………………. 
 


