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    KOMISJA REWIZYJNA 
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 02.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza funkcjonuje w składzie: 
Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji 
Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego  
Członkowie Komisji: 
Pan Marek Chruściel  
Pan Marek Jarema  
Pan Maciej Kuśmierz 
Pan Maciej Skorupa 
 
 Komisja Rewizyjna działała na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę 
Miasta Sandomierza w dniu 2 lutego 2011 r. 
 

1. Posiedzenie  w dniu 10 stycznia 2011 r. poświęcone było opracowaniu planu pracy 
Komisji w oparciu o Statut Miasta, oraz w imię dobrze pojętej odpowiedzialności   

      i dobra mieszkańców tego miasta. 
 
2. W dniu 18 lutego 2011 r. Komisja Rewizyjna opiniowała projekty uchwał 

zatwierdzających taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie 
ścieków oraz ustalenie górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych. Komisja przedstawiła 
swoje uwagi i wnioski do powyŜszych uchwał. 

 
3. W dniu 1 kwietnia 2011 r.  Komisji skoncentrowała się nad skargą na działalność 

dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wniesioną przez Państwa Z. i 
J. L.*)  Komisja poprosiła dyrektora Jednostki o złoŜenie wyjaśnień w sprawie  
postawionych zarzutów.  Po przeanalizowaniu materiałów   

      i ocenie sprawy uznano skargę za nieuzasadnioną. 
 
4. W dniu 7 kwietnia 2011 r.w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

 Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
 Pan Piotr Sołtyk – Audytor Wewnętrzny  
 Tematem spotkania była analiza wykorzystania dotacji z budŜetu miasta w 2010 r. 
 przekazanej róŜnym podmiotem działającym w zakresie kultury, sportu i zdrowia. 
 Przyjęto harmonogram prac w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sandomierza za 
 2010 r. 
 

5. Posiedzenia Komisji w dniach: 28 kwietnia i 9 maja 2011 r. poświęcono analizie: 
• sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Sandomierza za 2010 r. 
•  informacji o stanie mienia komunalnego za 2010 r. 
• uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sandomierzu w sprawie opinii   
      o sprawozdaniach z wykonania budŜetu miasta z objaśnieniami. 

 Komisja opracowała  treści wniosku absolutoryjnego. W posiedzeniu brał udział Pan  
Cezary Gradziński - Skarbnik Miasta. 
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6. Posiedzenie Komisji w dniu 22 sierpnia i 30 września 2011 r. były poświęcone 
rozpatrzeniu skargi Pani W. Z.*) na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Sandomierzu.  

 Na posiedzenie zaproszono Panią Halinę Komenda – Dyrektora OPS – u oraz osobę 
 skarŜącą Panią W. Z., która nie skorzystała z zaproszenia. 
   Komisja stwierdziła, Ŝe  skarga jest  nieuzasadniona i taki wniosek przedłoŜyła na sesji  
Rady Miasta Sandomierza. 
 
7.  W dniu 22 listopada 2011 r. Komisja opiniowała projekt budŜetu na 2012 rok. 

 
W 2011 r. Komisja odbyła 9 posiedzeń, które przebiegały w duchu dobrze pojętego 
obowiązku obywatelskiego oraz wiedzy merytorycznej poszczególnych członków Komisji. 
Prace przebiegały zgodnie z podjętym planem pracy z poszanowaniem zasad 
demokratycznych.  
 
 
      Jacek Dybus 
                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 
 
 
 
*) 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.) 
 


