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                                              Protokół nr 8/8/2007 
                      z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
               Handlu i Usług w dniu 25 maja 2007 rok, godz. 14.00  
                                                      w Ratuszu 
 
    
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
 
 
Ad. 1  
  
 Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 
Porządek obrad przyjęty – jednogłośnie 8 głosów „za”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki odpadami dla  
     Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki”,  
b) w sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomnik przyrody czterech  
     drzew topoli białej rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu, 
c) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza ustalenia cen  
     za ścieki dowoŜone samochodami asenizacyjnymi i ustalenia cen  
     za wykonywanie analiz chemicznych w laboratorium zakładowym dla     
     Klientów zewnętrznych, 
d) w sprawie zatwierdzenia cen ścieków dowoŜonych samochodami   
      asenizacyjnymi i ceny wykonywanych analiz chemicznych  
       w  laboratorium zakładowym dla Klientów zewnętrznych, 
e) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej   
     połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, oznaczonej  
     nr ewid. 425/116 o pow. 0,0019 ha na rzecz właścicieli przyległej    
     działki nr ewid. 425/92, 
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f) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  
    za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
    w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 
g) w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim    
    zlokalizowanym na placu 3 Maja w Sandomierzu, 
h) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier  
      na automatach przy ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”, 
i) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier  
     na automatach przy ul. Mickiewicza 55 A  - Firma „ Club Fair Play”  
     Sp.   zo.o z siedzibą w Opolu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 
 
a) 
 Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Planu Gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki”. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie - 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
b) 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w uznaniu za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej rosnących 
w Parku Piszczele w Sandomierzu.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani 
Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
 Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług poddał pod głosowanie omawiany projekt 
uchwały. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu – opinia pozytywna. 
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c) 
 Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza ustalenia cen za ścieki dowoŜone samochodami 
asenizacyjnymi i ustalenia cen za wykonywanie analiz chemicznych  
w laboratorium zakładowym dla Klientów zewnętrznych, przedstawił 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 Po dyskusji członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług zaopiniowali pozytywnie ( 4 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące 
się, 0 głosów „przeciwnych”) przedmiotowy projekt uchwały.  
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
d) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie 
zatwierdzenia cen ścieków dowoŜonych samochodami asenizacyjnymi  
i ceny wykonywanych analiz chemicznych w laboratorium 
zakładowym dla Klientów zewnętrznych. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan 
Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 
 
e) 
  

 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu 
obręb LewobrzeŜny, oznaczonej nr ewid. 425/116 o pow. 0,0019 ha na 
rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid. 425/92. 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani  
Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 
Pan Alfred S.∗ zwrócił się do członków Komisji z prośbą 
o wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki nr ewid. 425/116 o pow. 0,0019 ha. 
Pan S. poinformował członków Komisji, Ŝe planuje rozbudować obecny 
budynek (Gabinet Kosmetyczny i Solarium), który stoi na działce nr ewid. 
425/92 o 3 metry ze względu na wymagania stawiane przez Sanepid.  
Pan Alfred S.∗ oświadczył, Ŝe zobowiązuje się do odbudowania chodnika, 
który zostanie naruszony podczas przebudowy budynku. 
 
 
 
 
                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych.  
∗  
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Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług odczytał pisma dot. w/w sprawy, w których: 
- Mieszkańcy bloków przy ul. Słowackiego 20 i przy ul. Mickiewicza 
protestują przeciwko rozbudowie Solarium (Załącznik Nr 2 do protokołu). 
- Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Handlu i Usług prosi o spowodowanie wydania opinii na piśmie przez 
PGKiM w Sandomierzu odnośnie działki nr 425/116 o pow. 0,0019 ha, 
połoŜonej przy ul. Słowackiego, którą nabywca zamierza przeznaczyć  
na rozbudowę juŜ istniejącego budynku. Ze względu na to, Ŝe w tej sprawie 
są interwencje mieszkańców sąsiednich bloków, których zarządcą  
w imieniu Burmistrza jest PGKiM, Przewodniczący prosi o opinię 
mieszkańców tychŜe bloków. (pismo znak Or. 0065-6/11/2007 załącznik  
nr 3 do protokołu). 
- Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski odpowiada na pismo znak:  
Or. Oo65-6/11/2007 Załącznik Nr 4 do protokołu). 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług po zapoznaniu  
się z przedmiotowym projektem uchwały oraz przedłoŜonymi pismami 
przełoŜyła opiniowanie na następne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług, celem wysłuchania wyjaśnień stron 
zainteresowanych. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie opinii prawnej dot. przedmiotowej 
sprawy w aspekcie przedłoŜonych pism. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 4 głosy „za”, 0 głosów  
„ przeciwnych”, 4 głosy „wstrzymujące się”. 
 
Komisja ustaliła, Ŝe na następne posiedzenie Komisji zaprosi osoby 
zainteresowane przedmiotową sprawą: Pana Alfreda S.∗, mieszkańców 
bloków przy ul. Słowackiego 20 i przy ul. Mickiewicza,  
Pana Wiesława Polaka – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. 
 
f) 
 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia  
oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 
Sandomierza, przedstawił Pan Albin Sękul - Naczelnik Wydziału Nadzoru 
Komunalnego. 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Wniosek Komisji  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług po zapoznaniu  
się z przedmiotowym projektem uchwały postanowiła odłoŜyć 
opiniowanie na następne posiedzenie Komisji. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 7 osób „za”. Jedna osoba  
nie brał udziału w głosowaniu. 
  
g) 
 Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego, 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia 
inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym  
na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 7 głosów „za”. Jedna osoba  
nie brała udziału w głosowaniu. 
 
h) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wydania 
opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy  
ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie – 6 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
i) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie 
wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach 
przy ul. Mickiewicza 55 A wraz z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień 
Pana Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego – 
zaopiniowała pozytywnie – 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się,  
2 głosy „przeciwne”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się z projektem oświadczenia Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie poselskiego projektu ustawy o rolno – 
spoŜywczych rynkach hurtowych. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług po zapoznaniu się  
z projektem oświadczenia Rady Miasta Sandomierza – zaopiniowała 
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pozytywnie 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Państwo Ryszarda i Tomasz K.∗ informują,  
Ŝe zaproponowany przez Pana Burmistrza lokal przy  
ul. Sokolinickiego 10 nie spełnia elementarnych warunków  
dla osoby niepełnosprawnej. W związku z tym po raz kolejny prosi 
o przydział lokalu w Sandomierzu przy ul. Rynek 20. 

     Wniosek Komisji 
 Komisja po zapoznaniu się z w/w pismem wnioskuje o przydzielenie 
Państwu K.∗ lokalu przy ul. Opatowskiej 20, który jest przystosowany do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie - 7 głosów „za”.  
Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 

• Pan Andrzej F.∗ w imieniu mieszkańców budynków przy  
ul. Opatowskiej, Rynek 13/14 i Sokolnickiego 1 prosi o pomoc  
i poparcie protestu przeciwko jawnej dyskryminacji dot. organizacji 
ruchu w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu. 

 
Ad. 5 
 
Komisja wnioskuje: 
- o przedstawienie informacji dot. funkcjonowania monitoringu w mieście, 
- aby, StraŜ Miejska nie była angaŜowana do spraw nie związanych  
z zakresem czynności StraŜy Miejskiej (np. sprawdzanie uiszczania 
rachunków za wodę, ścieki), 
- aby StraŜ Miejska pracowała całodobowo, 
- o zakup rowerów dla StraŜy Miejskiej w Sandomierzu (6 sztuk), 
- ponownie o zorganizowanie Komisja wnioskuje do Burmistrza 
Sandomierza o zorganizowanie spotkania projektantów, Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach z Komisją Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu 
ulic: Kwiatkowskiego – RóŜana - Sucharzowska, 
- podjęcie współpracy ze Starostwem Powiatowym w celu przekazania 
środków na modernizację ulic: Salve Regina, śeromskiego, Armii 
Krajowej, 
-  zlikwidowanie „dzikich wysypisk” w mieście np. ul. Lipowa, 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
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- interwencję w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu  w sprawie 
uporządkowania ulicy Wojska Polskiego – wykoszenie trawników, 
- uruchomić środki z BudŜetu Miasta na 2007 na wykonanie ogrodzenia 
placu zabaw dla dzieci osiedle Huta, 
- o dbanie o Cmentarz śołnierzy Radzieckich, 
- częstsze patrole na Cmentarzu śołnierzy Radzieckich. 
 
 
Ad. 6 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                            
                                                                              Władysław Teter 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                                     Gospodarki Komunalnej 
                                                                              Handlu i Usług 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


