
KOMISJA REWIZYJNA 

Sprawozdanie z działalności w 2012 roku  

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza działa na podstawie uchwały Nr III/7/2010  

Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2010 roku oraz Statutu Miasta Sandomierza. 

Skład Komisji: 

Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji 

Pan Andrzej Gleń – Zastępca Przewodniczącego 

Członkowie Komisji: 

Pan Marek Chruściel 

Pan Marek Jarema 

Pan Maciej Kuśmierz 

Pan Maciej Skorupa 

Podstawą pracy Komisji był plan pracy zatwierdzony przez Radę Miasta Sandomierza na XV 

sesji w dniu 1 lutego 2012 r. 

 Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 24 stycznia 2012 roku. 

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie pisma Pana Z. P.*) z dnia 4 stycznia 2012 roku, 

opracowanie planu pracy na 2012 rok, przyjęcie sprawozdania z pracy za 2011 rok oraz 

rozpatrzenie skargi Pani R. K.*) na działalność Burmistrza Sandomierza. 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz; 

Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza, 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza, 

Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, 

Pani Teresa Prokopowicz- Radca Prawny Urzędu Miejskiego, 

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowlanego – „Budomont” wykonującego prace na 

budowlane na terenie Starego Miasta. 

 Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 7 lutego 2012 roku w pełnym składzie 

osobowym. Było poświęcone rozpatrzeniu skargi Pani R. P.–K.*) na bezczynność Burmistrza 

Sandomierza w sprawie odzyskania na rzecz Gminy Sandomierz utraconej nieruchomości 

przy ul. Opatowskiej 3a. Komisja po analizie materiałów opracowała uzasadnienie do 

projektu uchwały w powyższej sprawie i przekazała do rozstrzygnięcia Radzie Miasta na sesji 

w dniu 8 lutego 2012 roku. 

 W dniu 14 marca 2012 roku odbyło się trzecie posiedzenie komisji wspólnie z Komisją 

Praworządności poświęcone głównie rozpatrzeniu skargi Państwa R. i T. K.*) na bezczynność 

Burmistrza Sandomierza w związku z  nie przydzieleniem odpowiedniego lokalu na 

pracownię twórczą. Komisja zajęła stanowisko w powyższej sprawie po wysłuchaniu strony 

oraz przeanalizowaniu materiałów dodatkowych. Opracowano uzasadnienie do projektu 

uchwały w tej sprawie  i przekazano do rozstrzygnięcia  Radzie Miasta. 

 Komisja obradowała w dniu 24 kwietnia 2012 r.. Spotkanie poświęcono analizie 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok. Dokonano także oceny 

wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu miasta W posiedzeniu uczestniczył Pan Piotr 

Sołtyk – Audytor Wewnętrzny ora Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. Ustalono 

harmonogram pracy Komisji w związku z opracowaniem  wniosku  absolutoryjnego. 

 W dniu 8 maja 2012 roku Komisja zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu miasta za 2011 rok w tym: 

- informacją o stanie mienia komunalnego, 

- sprawozdaniem finansowym, 



- uchwałą RIO z dnia 27.04.2012 r. 

Komisja opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sandomierza 

za 2011 rok i przekazała go w dniu 9 maja 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Oddział w Sandomierzu celem zaopiniowania. 

 W dniu 22 maja 2012 roku wspólnie z Komisją Praworządności przeanalizowano 

działalność Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A  W posiedzeniu wziął 

udział Prezes Rady Nadzorczej spółki oraz Prezes Zarządu. 

 W dniu 9 lipca 2012 roku komisja zapoznała się z informacją dotyczącą regulacji 

prawnych związanych z prowadzaniem kontroli przez Komisję Rewizyjną. 

 W dniu 18 lipca 2012 roku Komisja rozpatrzyła skargę Pana Z. L.*) na działalność 

Burmistrza Sandomierz. Mieszkaniec Sandomierza przedstawił zarzut, że na skutek 

niezabezpieczenia cieku wodnego  przebiegającego przez jego działkę, doznał strat 

materialnych. Po analizie materiałów Komisja opracowała uzasadnienie do projektu uchwały. 

 W dniu 9 października 2012 roku Komisja dokonała analizy składników cenotwórczych 

mających wpływ na wysokość cen jednostkowych za pobór wody i odprowadzanie ścieków. 

Dokonano analizy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 

Mając na uwadze powagę rozpatrywanych tematów członkowie Komisji Rewizyjnej 

skrupulatnie analizowali dostępny materiał, mając na względzie dobre imię Rady Miasta i 

całej sandomierskiej społeczności. 

 

 
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.) 

 

 


