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Protokół Nr 27/11/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie w dniu 20 października 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Robert Pytka. 

Ad. 1  

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dworców, 

których właścicielem zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunki i zasady korzystania       

z tych obiektów. 

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 11 ,,za” – jednogłośnie. 

Ad. 3  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dworców, 

których właścicielem zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunki i zasady korzystania       z 

tych obiektów. 

 

Pan Zbigniew Rusak - złożył wniosek formalny o „odsunięcie Pani przewodniczącej od nadzorowania      

w tej sprawie z racji, iż jest Stroną i nie będzie obiektywna”. 

Pani Wiesława Sabat poddała wniosek pod głosowanie. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 1 ,,za”, 4 ,,przeciw”, 5 ,,wstrzymujących” – wniosek odrzucony. 

Pan Zbigniew Rusak - poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie, czy będzie to zgodne z przepisami.. 

Radca Prawny  - stwierdził, że „ustawa o samorządzie gminnym mówi, że od głosowania nad uchwałą 

powinna się wstrzymać osoba, która ma w tym osobisty interes. Moim zdaniem taki interes nie 

występuje. Pani przewodnicząca nie ma obowiązku się wyłączyć -  był wniosek formalny, który został 

przegłosowany”. 

Pan Zbigniew Rusak - nie zgodził się ze zdaniem Radcy Prawnego: „chodzi tu o finanse 

przedsiębiorstwa, w którym pracuje przewodnicząca”. 

Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego przedstawił projekt uchwały w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych -  dworców, których właścicielem zarządzającym 

jest Gmina Sandomierz oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów.  

Projekt uchwały zawiera: 

- wyznaczenie dodatkowych przystanków autobusowych o które Radni i mieszkańcy wnioskowali  

to jest przy ul. Powiśle, Ostrówek oraz Mickiewicza i Kwiatkowskiego. 

-  poprawione współrzędne przystanków, 
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-  podział dostępności przystanków komunikacji miejskiej na przystanki ogólnodostępne – czyli dla 

wszystkich przewoźników oraz przystanki udostępnione dla operatora, „wyodrębniliśmy przystanki 

Gminne. Zostały wytypowane przystanki blokowe dla miasta Sandomierza oraz przystanki 

zlokalizowane na dworcu autobusowym”. 

W dyskusji zabrali głos: 

Radny Andrzej Anwajler – powiedział, że „powodem podjęcia tej uchwały miała być zmiana ustawy  

o transporcie miejskim. Ustawa nie weszła w życie, dlatego nie musimy podejmować tej uchwały. 

Niezgodna z prawem jest dyskryminacja przewoźników, dlatego dobrze, że ta propozycja zrównuje 

operatora z prywatnymi przewoźnikami. Każdy, kto prowadzi działalność przewozową powinien mieć 

możliwość korzystania z przystanków. Dużym problemem jest ograniczenie przystanków komunikacji 

pozamiejskiej, uważam, że ucierpią na tym pasażerowie”. 

Radny Zbigniew Rusak – uważa, że procedowanie tego projektu uchwały nie jest zgodne z podstawą 

prawną. 

Radca Prawny stwierdził, że podstawa prawna jest podana prawidłowo - ustawa z dnia 16 grudnia 

2010 roku DZ. U. z 2015 roku, jest to teks jednolity poz. 1440 z późn. zm. 

Radny Zbigniew Rusak – nie zgodził się z opinią Radcy Prawnego. 

Radny Piotr Chojnacki – zgłosił wniosek o „podział tej uchwały na dwie części. Jedna część dot. 

podziału przystanków na ogólnodostępne, natomiast druga część uchwały dot. wyznaczenia 

dodatkowych przystanków, likwidacji przystanków na ul. Wojska Polskiego i poprawieniu 

współrzędnych tych przystanków. 

Przewodnicząca komisji poddała wniosek pod głosowanie. 

Głosowano:  11  ,,za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty.  

Pani Wiesława Sabat – poprosiła Pana Zenona Smuniewskiego o przygotowanie na następną Komisję 

dwóch odrębnych uchwał. 

Pan A.D.)* – przedstawiciel Stowarzyszenia Przewoźników - powiedział, że „przewoźnicy nadal będą 

jeździć zgodnie ze starym rozkładem jazdy według ustawy. Przystanek jest integralną częścią drogi do 

użytku publicznego, dlatego nie zgadzamy się na taką formę przystanków pozamiejskich”. 

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o planach budowy dworca przy ul. 11 Listopada. 

Przedstawiciel Firmy „Publima” – powiedział między innymi, że: „to czy będzie dworzec  

w Sandomierzu to zależy od władz miasta (…) My mamy przygotowany projekt zgodny  

ze standardem, a ten, kto będzie operatorem będzie musiał zarządzać obiektem zgodnie z prawem”. 

Oznajmił, że ma przy sobie projekt dworca i chętnie go pokaże. 

Radny Piotr Majewski – zapytał prywatnych przewoźników czy są w stanie utrzymać ten obiekt?  

Pan A.D.)* – powiedział, że „jest zainteresowane świadczeniem usług transportu miejskiego 

publicznego, dlatego dworzec autobusowy musi powstać”. 

Radny Piotr Majewski - przypomniał, że komunikacja miejska to obowiązek gminy. 

Pan Zenon Smuniewski – stwierdził, że spółka PGKiM jest jednostka podległą miastu i świadczy usługi 

w tym zakresie. 

Pan A.D.)* – powiedział, że „przewoźnicy liczyli, że ta nowa uchwała pozwoli wytargować jeden 

przystanek pod Bramą Opatowską na który w ostatniej rozmowie była zgoda. Warto wypracować 

plan wewnętrzny komunikacji”. 

Pan Zbigniew Rusak – stwierdził, że wszystko należy dokładnie rozważyć „dla dobra spółki, 

prywatnych przewoźników, a przede wszystkim dla interesów naszego przewoźnika”. 

Pan Andrzej Gleń – zapytał, czy miasto zobowiązało się do budowy nowego dworca i czy zostało 

podpisane jakieś porozumienie? 
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Pan Zenon Smuniewski  – powiedział, że „Publima jest właścicielem gruntu i takich zobowiązań nie 

ma. Publima nie będzie prowadziła dworca, a jedynie może oddać go odpłatnie osobom 

zarządzającym”. 

Pan Andrzej Glęń – powiedział, że należy ustalić czy gmina musi wykończyć budynek czy może 

odstąpić od tej inwestycji. 

Pan Zenon Smuniewski - poinformował, że można zmienić projekt. 

Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały. 

Ad. 4, 5 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Pan M.M.)* w sprawie wykupu gruntów przy ul. Zamiejskiej pod rozbudowę cmentarza 

komunalnego. 

- Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników Transportu Pasażerskiego – oferta transportu 

zbiorowego, 

- Pan R.M.)* – w prawie podjęcia działań kontrolnych wobec PEC w związku z nadmierną emisją 

zanieczyszczeń, 

- Pan A.K.)* - w sprawie opieki nad zwierzętami w okresie zimowym. 

Ad.6 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

      Wiesława Sabat 

      Przewodnicząca Komisji 

 

 

Sporządziła: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  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.2016. 922). 

 


