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Protokół Nr 7/5/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

24 kwietnia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: 

Radny Piotr Majewski 

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. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Przyjęcie harmonogramu pracy Komisji w związku z Absolutorium. 

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok w części  - dochody. 

6. Przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego gminy Sandomierz. 

7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

 - skarga Pani A. F.*), 

 - pismo Pana Jacka Dybusa – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, 

 - zawiadomienie o rozprawie WSA w Kielcach sygn. Akt ISA/Ke 162/15, 

 - wnioski Pana Z. M.*) i Pana K. K.*) o usunięcie  naruszenia prawnego uchwałą nr 

XLI/419/2014 i nr XLI/420/2014. 

8. Sprawy różne, wnioski komisji 

9. Zamknięcie obrad 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji poprosił radnych o uzupełnienie podpisów na protokołach  

z poprzednich posiedzeń Komisji. 

Ad. 4 

Przewodniczący komisji przytoczył podstawy prawne dotyczące absolutorium: 

- ustawa z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust 3, art. 

28a; 

- ustawa z 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych art. 11 ust 1 pkt 6, 

art. 13 pkt 5 i 8; 

- ustawa z  27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych art. 265 do 271. 

Poinformował, że zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych radni otrzymali 

sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacje o stanie mienia komunalnego. 

Zgodnie z art. 270 ust. 2 w dniu dzisiejszym przystąpimy do analizy wykonania budżetu. 
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W połowie maja sporządzimy wniosek absolutoryjny. 

Ad. 5 

Pan Cezary Gradziński - inspektor Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

przedstawił dane dotyczące wykonania dochodów. 

Komisja omówiła tabelę ze str. 3-10. 

Zwrócono uwagę na: 

Dz. 600 rozdz. 60016 wykonanie 69,50% - niedokończone zadanie: remont infrastruktury 

prawobrzeżnej; 

Dz. 630 wykonanie 0,60% - wpływy zaplanowane z dzierżawy lub najmu obiektów 

turystycznych – niezakończone sprawy sądowe; 

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 wykonanie 56,29% - nie udało się sprzedać nieruchomości przy 

ul. Mickiewicza 1; 

Dz. 720 rozdz. 72095 – wykonanie 29,35% - z przyczyn technicznych Urząd Marszałkowski nie 

uruchomił platformy e-świętokrzyskie; 

- Dz. 754 rozdz. 75416 wykonanie 21,42% - zaległości w spłacie mandatów; 

- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 wykonanie 77,07% - nienależyte wykorzystanie możliwości 

wynajmu; 

- Dz. 921 rozdz. 92195 wykonanie 35,16% - brak sponsorów imprez sportowo – 

rekreacyjnych; 

Dz. 926 rozdz. 92601 wykonanie 84,12% - niewykorzystanie możliwości wynajmu 

pomieszczeń; 

Komisja zapoznała się z przyczyną zmian w planie dochodów. 

Plan dochodów został wykonany w 90,73%. Na plan roczny w kwocie 107.648.869,21 zł 

uzyskano 97.674.280,63 zł. W porównaniu do uchwały budżetowej – 102.469.125,00zł plan 

dochodów został zwiększony o kwotę 5.179.744,21 zł. 

Ad. 6 

Komisja omówiła Informacje o stanie mienia komunalnego gminy Sandomierz - stan na dzień 

31.12.2014 r.: 

1. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw 

pomocniczych. 

2. Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu gminy Sandomierz. 

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania. 

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji. 

5. Wartości udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sandomierz w spółkach. 

 

Ad. 7 

Komisja zapoznała się z treścią pism:  

1. Skarga do WSA w Kielcach złożona przez Panią A. F.*) dotyczy uchwały Nr XXVII/288/2013 

z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie MPZP terenu osiedla „Salve Regina” wraz z terenami 

przyległymi na obszarze miasta Sandomierza. 
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2. Radny Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – wnosi  

o przeprowadzenie audytu zewnętrznego i wewnętrznego spółek miejskich i innych 

jednostek działających w strukturach Gminy Sandomierz. 

3. WSA w Kielcach Zawiadomienie o rozprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego  

w Sandomierzu na uchwałę Rady Miasta Sandomierza Nr XXIII/253/2012 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi… 

4. Przewodniczący komisji poinformował, że w ślad za wezwaniem do usunięcia naruszenia 

prawa złożonym przez Panią K. P.*) (omawianym na poprzednim posiedzeniu), mieszkańcy 

Sandomierza: Pan Z. M.*) i K. K.*) złożyli w tej samej sprawie wnioski do Rady Miasta. Treść 

pism jest identyczna i dotyczy usunięcia naruszeń w uchwałach Nr XLI/419/2014  

i XLI/420/2014. 

 

Ad. 8, 9 

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

      Marcin Marzec 

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

 

Członkowie Komisji: 

1. Tomasz Frańczak………………………………………………….. 

2. Andrzej Anwajler………………………………………………….. 

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

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

5. Sylwester Łatka……………………………………………………. 

6. Zbigniew Rusak…………………………………………………….. 

 
 

 

 

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 (j.t. Dz.U.2014.782 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.2014.1182 ze zm.).  
 


