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Protokół Nr 34/1/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 13 stycznia 2014 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni: 

Pan Marek Chruściel 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Marek Jarema 

Pan Maciej Kuśmierz 

Pan Tomasz Masternak 

Pan Maciej Skorupa 

 

Ad. 1 

 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił radnych 

o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podpisanie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w 2013 roku. 

5. Informacja w sprawie skarg Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu (pisma - znak: 

Pa.262/13 oraz Pa.261/13 z dnia 10.12.2013 r.) wniesionych do WSA w Kielcach –  

odpowiedź – pismo znak: Or.0004/1/2014.JR z dnia 7.01.2014 r.  – dot. uchwał 

podatkowych z 2011 roku. 

6. Rozpatrzenie pisma Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach znak: L.dz. 

WO II 184/13 z dnia 4.11.2013 r. (data wpływu do Przewodniczącego Rady Miasta 

7.01.2014 r.) w sprawie skargi Pani W. B.*) na przewlekłe prowadzenie postępowania 

przez Burmistrza Sandomierza i Radę Miasta Sandomierza. 

 - informacja w sprawie skarg złożonych przez Panią W. B. do Ministerstwa Zdrowia 

pisma z dnia 30.10.2013 data wpływu Rady Miasta – 7.11.2013 r oraz pismo z dnia 3.12.2013 

r. data wpływu do Rady Miasta 10.12.2013 r oraz odpowiedzi na powyższe pisma. 

 - informacja OPS pismo znak: PS.070.217.2013 r z dnia 12.11.2013 r. wyjaśniające 

sytuację  materialno- bytową Pani W. B. 

 7.  Informacja: pismo WSA w Kielcach znak: L.dz.  WO II 188/13 z dnia 13.11.2013 r. 

dot. skargi złożonej przez PTTK Oddział i. A. Patkowskiego w Sandomierzu na uchwałę Rady 

Miasta Sandomierza nr XXII/142/99 z dnia 2 grudnia 1999 roku. 

 8.  Sprawy różne. Wnioski. 

 9.  Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – w/w porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

 Przewodniczący komisji odczytał treść protokołu nr 33/14/2013 z dnia 19 grudnia 

2013 roku. Członkowie Komisji jednomyślnie zawnioskowali o usunięcie nazwisk 

poszczególnych radnych jako ich wypowiedzi, ponieważ były to w gruncie rzeczy wypowiedzi 

wszystkich obecnych.  Po wniesionej poprawce protokół został podpisany. 
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Ad. 4 

 Pan Jacek Dybus odczytał projekt sprawozdania z prac Komisji w 2013 roku: 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza działa w składzie: 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego 
Członkowie Komisji: 
Pan Marek Chruściel 
Pan Marek Jarema 
Pan Maciej Kuśmierz 
Pan Tomasz Masternak 
Pan Maciej Skorupa 
Zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miasta Sandomierza, Komisja Rewizyjna 
odbyła 11 posiedzeń poświęconych następującej problematyce: 
W dniu 17 stycznia 2013 roku rozpatrzyła skargę na bezczynność Burmistrza Sandomierza w 
przedmiocie braku współpracy miasta z samorządem tarnobrzeskim dotyczącej finansowania 
pobytu dzieci sandomierskich w przedszkolach tarnobrzeskich.  
W dniu 5 lutego 2013 roku Komisja po wysłuchaniu stron konfliktu opracowała uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie powyższej skargi uznając ją za nieuzasadnioną. Rada Miasta 
przychyliła się do wniosku Komisji. 
W dniu 22 kwietnia 2013 roku przeanalizowała część sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta za 2012 rok oraz wytypowała uczestników szkolenia - „Procedura absolutoryjna za 
2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej”, zorganizowanego przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach w dniu 9 maja 2013 r. 
W szkoleniu wzięli udział: 
Pan Jacek Dybus 
Pan Andrzej Gleń 
Pan Marek Jarema 
Pan Piotr Majewski 
Komisja ustaliła harmonogram prac absolutoryjnych i zapoznała się z wymogami 
ustawowymi związanymi z procedurą absolutoryjną 
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok art. 267 ust. 1 
- Sprawozdanie finansowe art. 270 ust. 1 ufp 
- opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
- informacja o stanie mienia art. 267 ust. 1 pkt 3- ufp 
W dniu 13 maja 2013 roku po przeanalizowaniu całości sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta za 2012 rok oraz innych wymaganych dokumentów komisja opracowała wniosek  
o udzielenie Burmistrzowi Sandomierza absolutorium za 2012 rok. Wniosek został 
przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Przewodniczącemu Rady 
Miasta Sandomierza. 
W dniu 5 czerwca 2013 roku Komisja rozpatrywała skargę mieszkanki Sandomierza  złożoną 
do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w Kielcach na 
działalność gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu polegającą na braku pomocy 
dla wnoszącej skargę i innych potrzebujących. 
Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sandomierzu oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora jednostki stwierdzono, że Gmina 
Sandomierz działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zaś Zainteresowana 
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posiada odpowiednie środki do zaspokojenia swoich potrzeb. Komisja Rewizyjna stwierdziła 
jednomyślnie, że skarga jest nieuzasadniona. 
W dniu 17 czerwca 2013 roku Komisja analizowała dokumenty zgromadzone w sprawie 
skargi złożonej przez PTTK O/Sandomierz na działalność Burmistrza Sandomierza złożona do 
Wojewody Świętokrzyskiego.  
W dniu 25 czerwca 2013 roku zaproszono na posiedzenie przedstawicieli PTTK oraz 
Burmistrza Sandomierza – strony konfliktu o użytkowanie obiektów turystycznych „Brama 
Opatowska” i Podziemna Trasa Turystyczna” 
Po wysłuchaniu stanowisk obu stron oraz analizie zgromadzonej dokumentacji opracowano 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi PTTK O/Sandomierz z dnia 
21 maja 2013 roku uznające skargę za nieuzasadnioną. 
Ponadto Komisja złożyła pisemny wniosek do Burmistrza Sandomierza o przeanalizowanie 
propozycji zawarcia ugody z PTTK poprzez zawarcie umowy najmu na sporne obiekty do 
końca roku 2013 z odpłatnością w wysokości 25% pozyskanych środków z wynajmu obu 
obiektów. 
W dniu 8 lipca 2013 roku rozpatrzono skargę mieszkańca Sandomierza na działalność 
Przewodniczących Rady Miasta. Przeanalizowano rejestr korespondencji prowadzonej przez 
biuro Rady Miasta nie stwierdzając żadnych uchybień. 
W dniu 12 sierpnia 2013 roku przyjęto informację PEC sp. z o.o. w Sandomierzu na temat 
usług świadczonych na rzecz mieszkańców, przenalizowano wysokości cen za bilety 
komunikacji miejskiej, przyjęto informację w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej  
i współpracy przewoźników prowadzących usługi na terenie miasta Sandomierza. 
W dniu 20 września 2013 roku odbyło się spotkanie członków Komisji Rewizyjnej  
z przedstawicielami Komisji Rewizyjnej Sandomierskiego Klubu sportowego na którym 
omówiono wykorzystanie środków finansowych przekazanych z budżetu miasta Sandomierza 
na rzecz  w 2012 i 2013 roku. 
W dniu 20 listopada 2013 roku zapoznano się z pracą Wydziału Zamówień Publicznych 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu analizując przetarg na docieplenie budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami dokonano analizy 
wykorzystania środków przyznanych z budżetu miasta na 2013 rok dla SKS „Wisła” w oparciu 
o materiały dostarczone przez Komisję Rewizyjną Klubu. 
Radni – członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do powyższej informacji.  
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie przyjęto powyższe sprawozdanie. 

Ad. 5 

Informacja w sprawie skarg Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu. 
Pan Jacek Dybus poinformował radnych o w/w pismach i poprosił o zapoznanie się z ich 
treścią. 
Ad. 6 

Radni zapoznali się z dokumentacją załączoną do pisma Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach znak: L.dz. WO II 184/13 z dnia 4.11.2013 r. 
Radni jednomyślnie uznali, że skarga Pani W. B. dotyczy spraw już rozstrzygniętych. 
Sformułowanie użyte przez Skarżącą w piśmie złożonym do WSA w Kielcach z dnia 
30.10.2013 roku – cyt: „dot. odwołania przeciw burmistrzowi i Radzie Miasta Sandomierza  
z powodu przewlekłego postępowania” nie ma uzasadnienia ponieważ Rada Miasta 
Sandomierza dwukrotnie wypowiadała się w związku ze skargami Pani W. B.: na brak 
pomocy ze strony gminy i OPS w Sandomierzu oraz na działalność Burmistrza Sandomierza.  
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W dniu 20 listopada 2013 roku Komisja Rewizyjna miała możliwość wysłuchania informacji 

bezpośrednio od Pani W. B., która między innymi prosiła Komisję o przesłanie pism w jej 

sprawie - cyt: „do wszystkich”. Sama Skarżąca angażuje wiele instytucji przesyłając swoje 

pisma do np. dwukrotnie do Ministerstwa Zdrowia do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  

SKO i in.  

Pan Jacek Dybus poprosił o przegłosowanie wniosku: 

„Komisja Rewizyjna nie widzi potrzeby ponownego zajmowania się skargą Pani W. B. i uznaje 

ją za już rozstrzygniętą”. 

Wniosek przyjęto przez aklamację. 

Ad. 7 

Informacja: pismo WSA w Kielcach znak: L.dz.  WO II 188/13 z dnia 13.11.2013 r. dot. skargi 

złożonej przez PTTK Oddział i. A. Patkowskiego w Sandomierzu na uchwałę Rady Miasta 

Sandomierza nr XXII/142/99 z dnia 2 grudnia 1999 roku. 

Komisja przyjęła do wiadomości w/w pismo. 

Radni dyskutowali o: 

- potrzebie interwencji w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu w sprawie  przyspieszenia 

procedury rozstrzygnięcia w spraw związanych z  PTTK, 

-   stratach  finansowych miasta w związku z przedłużającym się konfliktem pomiędzy PTTK i 

miastem, 

- radni nie mają orientacji na jakim etapie są sprawy sądowe dotyczące użytkowania Bramy 

Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 

W związku z powyższym Pan Jacek Dybus sprecyzował wniosek: 

„Komisja Rewizyjna jest zaniepokojona brakiem rozstrzygnięć sądowych i przedłużającym się 

procesem przejęcia przez miasto w/w obiektów turystycznych.  Komisja zwraca się z prośbą 

do Burmistrza Sandomierza o udzielenie informacji: 

- Jaki jest stan obecny spraw prowadzonych w sądach na wniosek PTTK i Gminy Sandomierz? 

- Jakie są plany miasta w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym i użytkowaniem 

obiektów Brama Opatowska i Trasa Podziemna? 

- Jaki jest stan prawny własności nieruchomości na Starym Mieście? 

Komisja ustaliła termin posiedzenia w w/w  sprawach na dzień 28.01. 2014 roku godz. 10.00. 

Ad. 8, 9 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

      Jacek Dybus  

             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Członkowie Komisji: 

Pan Marek Chruściel…………………………………… 

Pan Andrzej Gleń………………………………………….. 

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.).  


