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PROTOKÓŁ NR 3/2/2019 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

posiedzenie w dniu 6 marca 2019 roku 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Renata Kraska - Przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

W posiedzeniu wzięli udział: 

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta,  

Pan Andrzej Bolewski - Radny Sandomierza,  

Pan Piotr M. Kossak – Radca prawny. 

Ad. 1 

Pani Renata Kraska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji. 

4. Rozpatrzenie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak:  

PNK.III.160.4.2019 z dnia 25-02-2019 r. dot. możliwego naruszenia przez Radnego 

Andrzeja Bolewskiego  art. 24f ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  

5. Wnioski komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Wybór Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaproponowała kandydaturę Pana 

Sylwestra Łatki na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.  

Pan Sylwester Łatka wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pani Renata Kraska zapytała, kto jest za wyborem Pana Sylwestra Łatki na stanowisko 

Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji?  

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że Pan Sylwester Łatka został Wiceprzewodniczącym 

Komisji Skarg , Wniosków i Petycji. 

Ad. 4 

Rozpatrzenie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak:  

PNK.III.160.4.2019 z dnia 25-02-2019 r. dot. możliwego naruszenia przez Radnego Andrzeja 

Bolewskiego  art. 24f ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 Pani Renata Kraska odczytała pismo Wojewody Świętokrzyskiego, który zawiadamia 

Radę Miasta Sandomierza o otrzymanym anonimie, zawierającym informację o możliwym 
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naruszeniu przez Radnego Andrzeja Bolewskiego art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym.  

Poinformowała, że powołany przepis mówi, że radni nie mogą prowadzić działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia 

komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub 

być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

 Wojewoda Świętokrzyski prosi o przeprowadzenie stosownego postępowania 

wyjaśniającego i zajęcie stanowiska w sprawie, jednocześnie prosi o powiadomienie go  

o poczynionych ustaleniach. W piśmie wskazano również, że podobną sprawę rozpatrywano 

już w 2016 roku. 

Pani Renata Kraska odczytała również treść anonimu, w którym mieszkańcy osiedla 

przy ul. Baczyńskiego zwracają się z prośbą o kontrolę Radnego Pana Andrzeja Bolewskiego.  

Mieszkańcy twierdzą, że: 

1. „Pan Andrzej Bolewski – jako Prezes Sandomierskiej Spółdzielni Budownictwa 

Mieszkaniowego w Sandomierzu zarządza wspólnotami mieszkaniowymi, które 

znajdują się na majątku gminy.” 

2. „Pobiera wynagrodzenie zarówno za czas pracy jak i pracę radnego.” 

3. „Wynajmował pomieszczenia od gminy Sandomierz (port kultury), a gmina płaciła 

ekwiwalent za mieszkańców, którym gmina nie może udzielić mieszkania 

socjalnego?” 

Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Panu Andrzejowi Bolewskiemu, który powiedział 

między innymi, że: 

- są to kolejne zarzuty pod jego adresem nie mające żadnych podstaw, 

- „co do zarządzania wspólnotami, to nie zarządza nimi Andrzej Bolewski tylko prezes 

spółdzielni”,  

- „wspólnoty nie są na majątku gminy, jest to majątek mieszkańców”, 

- „w 2016 roku zarzucano mi, że działam na majątku gminy jako wieczyste użytkowanie 

spółdzielni i ten zarzut został odrzucony”, 

- „jestem prezesem spółdzielni i mam nienormowany czas pracy, niemniej odnotowuję swoje 

wyjścia”, 

- jeśli chodzi o wynajmowanie pomieszczeń, tak, wynajmowałem pomieszczenie jako 

Spółdzielnia, dwa tygodnie temu odbyło się zebranie walne członków Spółdzielni – odpłatnie. 

Był to wniosek grupy mieszkańców, a moim obowiązkiem jest zorganizowanie takiego 

zebrania. Spółdzielnia nie dysponuje taką dużą salą, która pomieści 200-300 osób.” 

Powiedział, że w spółdzielni dzieje się w tej chwili „coś niedobrego”. 

Poinformował policję odnośnie anonimów krążących po osiedlu, prowadzonego 

negatywnego „hejtu” w Internecie, komentarzy szkalujących pracowników, szefów 

spółdzielni. 

Radny dodał, że 8 marca 2019 r. na sali MOSiR w Sandomierzu odbędzie się spotkanie  

z mieszkańcami (ok. 300-350 osób) i to oni zadecydują „a my musimy się z tą sytuacją 

zmierzyć, co dalej ze spółdzielnią?”. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w przeszłości kontrolę w związku z anonimowymi  

zarzutami wysuniętymi wobec niego prowadził Wojewódzki Urząd Skarbowy. 

Na koniec wypowiedzi podkreślił, że podniesione w omawianym anonimie zarzuty  

są bezpodstawne. 
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 Pani Renata Kraska zaznaczyła, że Radny Andrzej Bolewski „ma już doświadczenia  

z 2016 r. i wie, jak to wszystko wyglądało wcześniej”. Dodała, że Komisja ma obowiązek 

ustalić fakty, dlatego pismem znak: Or.0012.1.2019 z dnia 4.03.2019 r. wystąpiła do 

Burmistrza Sandomierza o przedstawienie stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie. 

Odpowiedź na złożone zapytanie będzie rozpatrzona na następnym posiedzeniu. 

Pan Andrzej Bolewski potwierdził, że w 2016 r. komisja rewizyjna rozpatrywała podobny 

zarzut. „Sześć razy byłem w Kielcach, były kontrole skarbowe, dostarczałem PIT-y, 

wyjaśnienia na piśmie. Konsekwencją tych wizyt i dokumentów jest sporządzony protokół  

z tamtego czasu”. 

Pani Renata Kraska poinformowała, że zwróciła się również do Radcy Prawnego Pana 

Zygmunta Hary o przygotowanie informacji prawnej w tej sprawie. 

Przedstawiła podsumowanie w/w informacji. 

Obecny na posiedzeniu Pan Piotr M. Kossak – Radca prawny – podtrzymał opinię 

wystawioną przez Radcę prawnego – Pana Zygmunta Harę. 

Pani Renata Kraska powiedziała, że z informacji prawnej, wynika, że „należy ustalić 

czy Radny korzysta z mienia gminy i skonfrontować ustalenia z informacjami przekazanymi 

przez Wojewodę. Powyższe wnioski i fakty będą miały wpływ na ewentualne podjęcie 

uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego”.  

Pan Piotr Kossak, zaznaczył, że „kluczowe w tej sprawie będą zawarte umowy najmu”. 

Podkreślił, że art. 24f musi być „rozumiany ściśle” - należy rozdzielić działalność gospodarczą 

prowadzoną przez radnego od działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię,  

w której radny jest członkiem organu. Sądy (WSA i NSA) wyrażają pogląd, że to, że 

spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą nie oznacza, że radny będący w niej członkiem 

komisji rewizyjnej, członkiem rady nadzorczej, prezesem zarządu, taką działalność prowadzi  

i nie stanowi to przesłanki do wygaszenia mandatu w trybie art. 27. To że umowa najmu 

pomieszczeń została zawarta między spółdzielnią a gminą, nie stanowi podstawy do 

stawiania skutecznego zarzutu w trybie art. 24. Gdyby tą umowę podpisał nie prezes 

spółdzielni tylko Pan Andrzej Bolewski wówczas były problem. Spółdzielnia jest odrębną 

osobą prawną, działa przez swoje organy. 

Co do zarzutu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, zarządza nimi spółdzielnia.   

Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję, w której głos zabrali: 

Pan Janusz Poński zapytał, czy Rada powinna rozpatrywać anonim? 

Radca prawny powiedział, że „gdyby anonim trafił wprost do Rady wówczas można 

pozostawić go bez rozpoznania. W tym przypadku organ nadzoru nakazuje Radzie zająć się tą 

sprawą.”   

Pan Andrzej Bolewski odczytał informację na temat „sposobu 

postępowania/rozpatrywania skarg i wniosków nie opatrzonych imieniem i nazwiskiem, ew. 

nazwą, adresem wnoszącego skargę. 

Pan Piotr Kossak skomentował, że „być może ktoś zastrzegł swoje nazwisko u Pani 

Wojewody. Takiej informacji nie mamy. 

Pan Janusz Poński dodał, że ustawa z 1990 r. jest historią i nie przystaje do czasów 

współczesnych – „Nie widzę tu podejrzeń korupcyjnych. Gdyby były zyski, to wtedy można 

byłoby tak stwierdzić.” 

Pan Radca prawny podkreślił, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jak i Rada Miasta nie 

powinna zajmować się anonimami. Przestrzegł przed prywatnymi sporami oraz tego 

rodzajami pism.  
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Pan Wojciech Czerwiec zadał kilka pytań Radnemu Andrzejowi Bolewskiemu, który udzielał 

odpowiedzi.  

- „Czy na tych wspólnotach są jakieś mieszkania gminne?” 

- „Nie, nie ma. Wszystkie są własnością spółdzielni” – odpowiedział Pan Bolewski. 

-„Czy wynajmował Pan jakieś pomieszczenia poza Portem Kultury, żeby przeprowadzić walne 

zebrania?” 

- „Nie. Absolutnie. Ostatnio tylko salę w MOSiR. Zwróciliśmy się z pismem do Pana 

Dyrektora, który wyraził zgodę, wyznaczył termin i kwotę za wynajem. Nie mamy 

pomieszczenia na 300 osób”.  

Pani Renata Kraska zapytała, „kto podpisywał pisma?” 

Pan Andrzej Bolewski odpowiedział, że „Prezes spółdzielni”. 

Na tym zakończono dyskusję. 

Pani Renata Kraska powiedziała, że „aby dokonać rozstrzygnięcia, musimy poczekać na 

informację od Burmistrza”. Zaprosiła obecnych na posiedzenie komisji w dniu 13 marca br.  

o godz. 14.00. 

Ad.  5   

Sprawy różne. 

Pani Renata Kraska odczytała treść skargi: Wojewoda Świętokrzyski za pośrednictwem Rady 

Miasta Sandomierza kieruje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na  uchwałę 

Rady Miasta Sandomierza Nr LIX/772/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie 

wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

Pan Piotr M. Kossak powiedział, że  w ciągu 30 dni zostanie przekazana do WSA skarga wraz 

ze stanowiskiem Gminy Sandomierz. 

Ad. 6 

Pani Renata Kraska stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

  Renata Kraska– Przewodnicząca Komisji 

 

Członkowie Komisji: 

Kazimiera Bednarska………………………………………………….. 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek…………………………………. 

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

Janusz Poński…………………………………………………………….. 

 
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


