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Protokół Nr 17/3/2012 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
w dniu 5 marca 2012 roku 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 

Usług stwierdził na podstawie listy prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 

 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza danych dotyczących naliczenia stawki za odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych – uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XII/118/2011 

z dnia 26 października 2011r. 

4. Analiza danych dotyczących wprowadzenia podwyżki ceny wody i ścieków na 

terenie miasta Sandomierza od 1 kwietnia 2012 roku. 

5. Informacja o działalności PGKiM sp. z o.o.  w Sandomierzu w zakresie  

świadczenia usług komunikacji miejskiej (koszty utrzymania taboru). 

6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r. 

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu 

targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu za rok 2011” 

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej (z dnia 26.01.2012r) 

 - Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu (Pa.400/11 z dnia 31.01.2012r.) 

 - Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu (RD-5321-5/12 z dnia  

    31.01.2012r.) 

 -  R. i T. K. *) (z dnia 16.02.2012r) 

 -  Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza (z dnia 03.02.2012r.) 

 -  SBM „Sandomierz” (z dnia 10.02.2012r.) 

 - Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa (PS/1327/2012 z dnia 27.02.2012r) 

9. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie (6 „za”) przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. 3 
Analiza danych dotyczących naliczenia stawki za odprowadzanie ścieków opadowych   

i roztopowych – uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XII/118/2011 z dnia 26 

października 2011r. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa PGKiM sp. z o.o.   

o przedstawienie informacji w sprawie naliczania opłat za odprowadzenie ścieków 

opadowych. 

Mówca poinformował, że podjęcie tej uchwały jest spowodowane między innymi; 
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-zaleceniami Unii Europejskiej,  

-współfinansowaniem przez UE projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno 

ściekowej na terenie Sandomierza”, 

-zaostrzeniami w przepisach o ochronie środowiska – konieczność wydzielenia 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

- wysokimi  opłatami środowiskowymi, 

- złym funkcjonowaniem urządzeń podczyszczających. 

W dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę między innymi na; 

- formę przekazania do PGKiM urządzeń kanalizacji deszczowej, 

- wykaz sieci kanalizacji (załącznik nr 1 do umowy użyczenia) 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o przyjęcie ustnej i pisemnej informacji przedłożonej przez 

PGKiM na dzisiejszym posiedzeniu. 

Głosowano: 4 „za” , 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”, 1 osoba nie brała udziału   

w głosowaniu. 

 

Ad. 4 
Analiza danych dotyczących wprowadzenia podwyżki ceny wody i ścieków na terenie 

miasta Sandomierza od 1 kwietnia 2012 roku. 

Informacje przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki (załącznik nr 2 do protokołu) 

W dyskusji członkowie Komisji ponieśli kwestie: 

- wysokości kosztów wydziałowych i ogólnozakładowych, 

- zasad naliczania  amortyzacji urządzeń kanalizacyjnych, 

- czy środek trwały przekazany nieodpłatnie może być amortyzowany, 

- czy środki uzyskane z amortyzacji powinny wrócić do tego kto je poniósł. 

 

Ad. 5 

Informacja o działalności PGKiM sp. z o.o.  w Sandomierzu w zakresie  świadczenia usług 

komunikacji miejskiej (koszty utrzymania taboru). 

Pan Tadeusz Przyłucki poprosił o przeanalizowanie sytuacji jaka panuje w mieście w 

kwestii organizacji przewozów. Wykazał, że Przewoźnicy prywatni nadal nie stosują 

zasad zdrowej konkurencji. Mówca poprosił o rozważenie możliwości „rozdziału 

przystanków dla przewoźników prywatnych i   komunikacji miejskiej” oraz „rozdziału 

czasowego świadczonej usługi”. 

Wnioski: 

Komisja wnosi o dokonanie weryfikacji koncesji dla przewoźników prywatnych 

prowadzących przewóz osób w obrębie miasta oraz wprowadzenie preferencji dla 

koncesji wydanych przez władze miasta 

Miasto Sandomierz poprzez swojego koordynatora ustali harmonogram jazdy 

wszystkich przewoźników obsługujących przewozy pasażerskie w obrębie Sandomierza 

we wszystkie dni tygodnia (również niedziele, święta)  

Realizacja harmonogramu będzie gwarancją przedłużenia koncesji na przewóz osób na 

terenie miasta. 

Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”. 

 

Pan Zbigniew Rusak poprosił członków Komisji o przeniesienie punktów 6 – 9 na 

następne posiedzenie. 

Członkowie Komisji nie wnieśli sprzeciwu. 
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Ad. 10. 
Pan Zbigniew Rusak podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie. 

       

Zbigniew Rusak 

   Przewodniczący Komisji  

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

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 – 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.) 
 
 


