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      Protokół Nr 16/14/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

28 grudnia 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Andrzej Bolewski, 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Piotr Majewski, 

Zbigniew Rusak, 

Jerzy Żyła. 

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: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015 roku w sprawie uchwalenia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Sandomierz. 

4. Sprawy różne 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 16 września 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. Wyjaśnił, że w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia 

interesu prawnego Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonanego Uchwałą Nr 

XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 września 2015 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz z dnia 

18 grudnia 2015 dokonuje się zmiany regulaminu w taki sposób, aby przedsiębiorstwo 

wodociągowo - kanalizacyjne mogło spełnić obowiązek zapewnienia dostawy wody w 

wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytała, kto jest za? 
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Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ul. Wojska Polskiego zgłaszającym swoje 

wątpliwości co do planowanej organizacji ruchu w tym rejonie. 

Radni nie zajęli stanowiska w tej sprawie. 

W dyskusji na temat planowanej reorganizacji ruchu uznano, że nie ma optymalnego 

rozwiązania w kwestii przejazdu autobusów na teren dworca.  

Radni złożyli wniosek; 

Komisja zwraca się do Burmistrza o wyegzekwowanie od Starosty Sandomierskiego środków 

finansowych Powiatu na budowę chodnika ul. W. Polskiego od strony bloków wojskowych. 

Radni jednomyślnie (9 głosów „za”) poparli powyższy wniosek. 

Ad. 5 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

      

 

 

 

 

Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji 
 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
 

 


