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Protokół Nr  31/6/2009 
            z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług                                               

w dniu 27 kwietnia 2009 roku 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14,00 
Godzina zakończenia – 15,10 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
  
Ad. 1  
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Pan Jacek Dybus stwierdził prawomocność obrad oraz otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Jacek Dybus Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie rezygnacji Pana Władysława Tetera z funkcji Przewodniczącego  
    Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
4. Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) ustalenia wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok, 
b) zmiany w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta  
     Sandomierza. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

Przyjęty porządek obrad: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,  
0 głosów„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.  
 
 
Ad. 3 

Pan Jacek Dybus Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług odczytał pismo w którym Pan Władysław Teter oświadcza, Ŝe z dniem 
22 kwietnia 2009 roku rezygnuje z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług w związku z kandydowaniem na Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza. 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

Pan Jacek Dybus poddał pod głosowanie przyjęcie rezygnacji Pana Władysława Tetera 
z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 



 2 

Wynik głosowania: 7 głosów „za” przyjęciem powyŜszej rezygnacji, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o zatwierdzenie odwołania Pana Władysława Tetera z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta 
Sandomierza w związku ze złoŜoną rezygnacją. 
 
 
Ad. 4 

 
W związku ze złoŜoną rezygnacją przez Pana Władysława Tetera  

(w dniu 22 kwietnia 2009 roku) z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług, Komisja postanowiła wybrać Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Pan Maciej Skorupa zgłosił kandydata na Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług – Pana Andrzeja Bolewskiego. 
PowyŜsza kandydatura została przyjęta w głosowaniu jawnym – 7 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w głosowaniu jawnym wybrała  
ze swego grona Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług – Pana Andrzeja Bolewskiego. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o zatwierdzenie wyboru Pana Andrzeja Bolewskiego  
na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
Ad. 5 
 
a) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek od posiadania psów na 2009 rok ustaliła, Ŝe przedmiotowy projekt 
uchwały zostanie zaopiniowany na następnym posiedzeniu Komisji. 
 
b) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały zmiany w Regulaminie 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Sandomierza ustaliła,  
Ŝe przedmiotowy projekt uchwały zostanie zaopiniowany na następnym posiedzeniu 
Komisji. 
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Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 
 

• Pan Andrzej Bolewski – Radny Rady Miasta Sandomierza wnioskuję by będącą 
własnością Gminy działkę po byłych tzw. „Lusterkach” przy ulicy Portowej 
przeznaczyć pod lokalizację budownictwa socjalnego. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismem znak G. 7145-8/2009 

odpowiada na wniosek Pana Roberta Parzycha i Pani Ewy Wudz, zgłoszony do 
rady Miasta Sandomierza w ramach dyŜurów pełnionych przez Radnych. 

            Wniosek dotyczy: moŜliwości wykupu mieszkań na Starym Mieście. 
 

• Pani Urszula P.∗ zam. w Sandomierzu prosi o przeanalizowanie sprawy  
dot. wykreślenia z nakazu płatniczego Wspólnoty Gruntowej „Nadbrzezie” 
budynku związanego z działalnością gospodarczą. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza w załączeniu przekazuję 

kserokopię pisma znak Fn/PiO 31111-2-25/2009 z dnia 12.03.2009 r. 
skierowanego do Pani Urszuli Puzio przedstawiającego stan faktyczny i prawny, 
w oparciu o który ustalono podatnika podatku od nieruchomości od budynku 
znajdującego się na działce nr 404 połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Mokrej. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przekazuję kserokopię pisma 

znak G. 0853-7/09 z dnia 20.02.2009 r. skierowanego do Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  
i Nieruchomości z prośbą o udzielenie wyjaśnień czy przebieg drogi stanowiącej 
działkę ewid. 1200 w obrębie Sandomierz Poscaleniowy wykazany w bazie EW 
Mapa, jest zgodny ze stanem prawnym. 
O wyjaśnienie powyŜszej sprawy Pan Burmistrz zwraca się w związku  
z pismami Pani Aleksandry P.∗, która powołując się na wyrys z mapy 
ewidencyjnej Urzędu Rejonowego w Sandomierzu twierdzi, Ŝe działka nr 1200 
kończy swój przebieg u styku z działka nr 607, a dalszy przebieg drogi wzdłuŜ 
działki nr 606/2 stanowi jej prywatną własność. 

 
• Mieszkańcy ul. Rokitek posiadający posesje przy drodze miejskiej nr 742 

ponawiają prośbę o pilny remont ulicy Rokitek. 
 

 
• Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym 

prosi o udzielenie pomocy Państwu Ryszardzie i Tomaszowi K.∗  
w przydzieleniu lokalu na pracownię twórczą. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismem znak G. 7145-4/2009 

odpowiada na wniosek Pani Małgorzaty Cz.∗ o wykup lokalu mieszkalnego przy 
ul. T. Króla 6/37. 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
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• Pani Ewa B.∗ zam. w Sandomierzu  zwraca się z prośbą o doprowadzenie  

do stanu uŜywalności ulicy Prochownia na odcinku łączącym ulice Warzywną  
z ulicą Rolniczą. 

 
• Mieszkańcy budynku Rynek 13/14 Sandomierz proszą o informację dot.: 

1. MoŜliwości wykupu mieszkań w których mieszkają. 
2. Terminu wykupu tych mieszkań. 
3. Zasad jakie będą obowiązywać przy określeniu kwoty wykupu. 

 
• Najemcy lokali uŜytkowych na Starym Mieście w Sandomierzu proszą  

o podjęcie prac przez Radę Miasta Sandomierza, które umoŜliwiłyby wykup 
lokali usługowych-handlowych przez najemców w trybie bez przetargowym. 

 
• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza pismem znak 

EKiS.4300-20/2009 odpowiada na wniosek Komisji BudŜetu i Finansów Rady 
Miasta Sandomierza zawarty w protokole nr 36/5/2009 z 5 marca 2009 roku  
w sprawie utwardzenia nawierzchni przy wejściu do Szkoły Podstawowej  
Nr 4 w Sandomierzu. 

 
• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza pismem znak 

NK.0057-7/2009 zwraca się do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o zbadanie 
sprawy zgłoszonej przez Pana Janusza Bieleckiego, zam. w Sandomierzu,  
a dotyczącej „dopłat do rachunków za ciepło”. Według Pana Bieleckiego 
dopłata ta przy rozliczeniu za ciepło pobierana jest przez PEC niewłaściwie. 

 
• Pan Tadeusz Frańczak – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przesyła  

w załączeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług kopię 
wystąpienia do Pana Burmistrza Jerzego Borowskiego dotyczącego decyzji 
Rady Miasta Sandomierza o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków, zapadłej w dniu 4 marca 2009 roku na odbywającej  
się XXX Sesji Rady Miasta Sandomierza. 

           Ponadto do pisma dołączona jest równieŜ kopia wystąpienia Pana Andrzeja   
           Bolewskiego analizującego w/w problem na tamtejszej sesji. 
           Pan Przewodniczący Rady Miasta prosi o podjęcie i zbadanie tematów     
           akcentowanych w załączonych dokumentach samodzielnie lub przy współudziale   
           z Komisją Rewizyjną oraz wypracowanie stosownej opinii, wniosków  
           i propozycji. Przedmiotowe pisma stanowią załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
 

• Pismo, w którym Zarządy Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Sandomierzu ul. Maciejowskiego 17 i Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego w Sandomierzu ul. Baczyńskiego 18 nie zgadzają się na 
wprowadzenie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków obowiązujących od 1 kwietnia 2009 roku. 
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 

 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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• Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. odpowiada na pismo 
Przewodniczącego Rady Miasta oraz pismo Zarządów Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego i Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie trybu 
wprowadzenia wyŜszych taryf za wodę i ścieki. 

 
• Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 w związku  

z wprowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu taryf na dostawę wody i odprowadzenie 
ścieków oraz brakiem porozumienia w tym temacie na spotkaniu mediacyjnym 
odbytym w dniu 30.03.2009 r., pomiędzy przedstawicielami PGKiM  
i Spółdzielni Mieszkaniowych wnioskuje o podjęcie stosownej uchwały przez 
Radę Miasta mającą na celu ustalenie dopłat do w/w taryf. 

 
 

 
• Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach po rozpatrzeniu  

na posiedzeniu niejawnym w dniu 17.03.2009 r. zaŜalenia Pani Anny Sawickiej 
zam. w Sandomierzu oraz Pana Andrzeja Fornalskiego zam. w Sandomierzu na 
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, z dnia 
04.02.2009 r., w przedmiocie przekazania skargo Pani Anny Sawickiej i Pana 
Andrzeja Fornalskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Sandomierz 
uchyla zaskarŜone postanowienie i umarza postępowanie prowadzone w tej 
sprawie w trybie przepisów art. 65 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

 
 

• Pan Andrzej F.∗ zam. w Sandomierzu oraz Pani Anna S.∗ zam.  
w Sandomierzu pismo dot.: uchwały Nr XXXI/278/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 11.03.2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja F.∗ 
oraz Pani Anny S.∗ – skierowanej przez SKO w Kielcach  
w dniu 04.02.2009 Postanowienie: znak SKO. RD-52/157/9/2009 
do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Sandomierz. 

 
 

• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza pismem znak  
SM 5231/6/38/09 odpowiada na wniosek zawarty w protokole nr 28/3/2009  
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta 
Sandomierza  z dnia 9 lutego 2009 roku. 

 
 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o: 
    - remont chodnika i podwórka przy ul. Opatowskiej 5, gdzie znajduje się wejście    
      do Poradni Ogólnej i Poradni Dziecięcej. DuŜe dziury w chodniku są    

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
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      szczególnie niebezpieczne dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych, mogą    
      doprowadzić do potknięcia, upadku i urazu. 
    - remont schodów prowadzących do wejścia Poradni Ogólnej i Dziecięcej, 
    -zagospodarowanie i uporządkowanie trawnika przed kamienicą przy  
      ul. Opatowskiej 5, 
    - zapewnienia miejsc parkingowych dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych    
       na podwórku kamienicy przy ul. Opatowskiej 5. 

 
 
 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
 
I Wniosek 
Komisja wnioskuje o przeprowadzenie przeglądu wszystkich dachów na Starym 
Mieście. 
Przyjęty porządek obrad:8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
II Wniosek 
Komisja wnioskuje o przeprowadzenie kontroli wszystkich ugorów, których stan grozi 
poŜarem. 
Przyjęty porządek obrad:8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
III Wniosek 
Komisja wnioskuje o wzmoŜenie kontroli wszystkich posesji prywatnych, celem 
przypomnienia właścicielom posesji prywatnych, Ŝe są obowiązani do utrzymania 
porządku i czystości nieruchomości. 
Przyjęty porządek obrad:8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
IV Wniosek 
Komisja wnioskuje o doprowadzenie do porządku dróg gruntowych ul. Brzozowa  
i ul. Klonowa. 
Przyjęty porządek obrad:8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”,0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
 
Ad. 8 
 
 Pan Jacek Dybus Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 
 
                                                                        Jacek Dybus 
                                                           Zastępca Przewodniczącego Komisji 
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                                                       Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


