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Protokół Nr 55/9/2018 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 12 czerwca 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler– Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Sylwester Łatka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Anwajler przywitał obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie 

Komisji. 

Ad. 2 

Pan Andrzej Anwajler przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza sprawozdania z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. za 2017 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego  

i uzupełnionego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 

2018-2021. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Analiza sprawozdania z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. za 2017 rok. 

Pan Andrzej Anwajler przypomniał, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali kopię 

powyższego sprawozdania. 

Poprosił Radnych o wnoszenie uwag po wysłuchaniu Prezesa Spółki. 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pana Ryszarda Latawca – Prezesa 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu sp. z o.o. 

Podczas omawiania sprawozdania Pan Ryszard Latawiec udzielał na bieżąco wyjaśnień.  

W toku dyskusji zwrócono między innymi uwagę na; 

- straty spółki z lat ubiegłych oraz straty związane z podjęciem decyzji o budowie elektrowni 

wiatrowej, 

- straty z działalności inwestycyjnej w wysokości 15 000 zł. 

- zadłużenie odbiorców wody i odprowadzania ścieków, 

- zatrudnienia kierowców z Agencji Pracy Tymczasowej, 



2 
 

- jaki jest wynik audytu przeprowadzonego w spółce w 2016 roku w związku  

z niewypłaceniem należności firmie realizującej projekt „uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej”, kto ponosi odpowiedzialność za narażenie firmy na stratę w wysokości około  

400 000 zł, czy ten dokument jest do wglądu. 

- wzrostu wynagrodzenia Prezesa,  

- różnic w wynagrodzeniach pracowników w poszczególnych zakładach, 

- rozliczenia zadłużenia za wodę i ścieki WSHP oraz SORH, 

- decyzji o przekazaniu dywidendy na rzecz miasta, 

- sposobu naliczenia dopłaty do rekompensaty za świadczenie usług przewozu, 

Radny Andrzej Anwajler poprosił o przedstawienie tego rozliczenia na piśmie. 

Następnie omówiono sprawy związane z kanalizowaniem Sandomierza oraz możliwości 

poszerzenia granic aglomeracji. 

Radny Andrzej Anwajler złożył wniosek o przekazanie do Burmistrza zapytania w tej sprawie. 

Wniosek przyjęto w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (jeden radny nie 

głosował). 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego  

i uzupełnionego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2018-2021. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Żuber – Inspektor w Wydziale 

Techniczno-Inwestycyjnym. 

Mówca wyjaśnił, że w załączniku do projektu uchwały zgodnie z wytycznymi Wojewody 

projekt został uzupełniony o opis rodzaju przedsięwzięcia z rozróżnieniem przedsięwzięć 

rozwojowo-modernizacyjnych i racjonalizujących zużycie wody. Wprowadzono również 

zmianę w punkcie 31, zadanie przewidziane do wykonania w 2019 roku przesunięto na rok 

bieżący.  

Komisja zapoznała się z pismem Wojewody Św. Znak: PNK.I.4131.77.2018 z dnia 3.04.2018 r. 

w przedmiotowej sprawie. 

Po dyskusji przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. Zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 2 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”, (Radna W. Sabat wyłączyła się z 

głosowania, jeden radny był nieobecny podczas głosowania) – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Przewodniczący obrad przedstawił pismo Właścicieli Firm meleksów, z dnia 30.05.2018 r.  

w sprawie ograniczenia przejazdu tymi pojazdami na Bulwar nad Wisłą. 

W dyskusji zwrócono uwagę na względy bezpieczeństwa, które stanowią główny powód 

takiego ograniczenia. 

Obecna na posiedzeniu Mieszkanka Sandomierza wyraziła wiele niepochlebnych opinii  

o prowadzonej działalności przewozowej tymi pojazdami. 
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Komisja uznała, że zgodnie z zawartą w przytoczonym piśmie prośbą na następne 

posiedzenie Komisji zostaną zaproszeni przedstawiciele Firm prowadzących działalność  

w tym zakresie. 

 

Ad.  6 

Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o udostępnienie wyniku audytu 

przeprowadzonego w spółce w 2016 roku w związku z niewypłaceniem należności firmie 

realizującej projekt „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”, kto zawinił w tej 

sprawie oraz udzielenie informacji, kto naraził firmę na karę w wysokości około 400 000 zł. 

 

W związku z omawianym projektem uchwały wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Komisja sugeruje sprecyzowanie źródeł 

finansowania poszczególnych inwestycji prognozowanych na lata 2019-2021 oraz dopisanie 

w punkcie 28. załącznika do projektu uchwały – Budowa sieci wodociągowej w ul. Milberta - 

boczna ok. 0,5km -  zmienić termin realizacji na rok 2019. 

 

Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o rozważenie możliwości poszerzenia granic 

aglomeracji.  

 

Ad. 7 

Pan Andrzej Anwajler stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

   Andrzej Anwajler – Wiceprzewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 


