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Protokół Nr 10/8/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

26 października 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Andrzej Bolewski, 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 
Zbigniew Rusak, 
Robert Pytka. 
 
Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 
Przewodnicząca przywitała radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja w sprawie kosztów poniesionych przez Gminę Sandomierz  

w 2015 roku  na przeprowadzenie remontów na rzecz Wspólnot 
Mieszkaniowych(pismo PGKiM znak: TG/3013/2015). 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 
na terenie miasta Sandomierza. 

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku. 
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
7. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła, że punkt 5 porządku obrad – przyjęcie sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku – będzie przedmiotem obrad Komisji 
Budżetu i Finansów, jako merytorycznej, zaproponowała, aby wykreślić ten punkt z porządku 
obrad. Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 
W związku z wynikiem głosowania porządek obrad posiedzenia Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług będzie wyglądał następująco: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja w sprawie kosztów poniesionych przez Gminę Sandomierz  

w 2015 roku  na przeprowadzenie remontów na rzecz Wspólnot 
Mieszkaniowych (pismo PGKiM znak: TG/3013/2015). 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania 
psów na terenie miasta Sandomierza. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
6. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przyjęcie tego porządku obrad. Zapytała, kto jest „za”? 
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Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
 

Ad. 3 

Informacja w sprawie kosztów poniesionych przez Gminę Sandomierz  
w 2015 roku  na przeprowadzenie remontów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. 
 

Komisja zapoznała się z treścią pisma PGKiM sp. z o.o w Sandomierzu znak: TG/3013/2015  
z dnia 23.10.2015 r. zawierającego obszerne wyjaśnienie zasad funkcjonowania wspólnot 
mieszkaniowych. 
W dyskusji, zwrócono uwagę na: 
-  załączony do w/w pisma wykaz Wspólnot Mieszkaniowych działających w Sandomierzu, 
- kwoty wniesione przez Gminę Sandomierz do funduszy remontowych poszczególnych 
Wspólnot w 2015 roku, 
- brak informacji o planach wykorzystania tych środków. 
Radny Andrzej Gleń zgłosił wniosek formalny, aby zwrócić się do Zarządcy Wspólnoty 
Mieszkaniowej PGKiM Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sandomierzu  
o udzielenie pisemnej informacji na temat wykorzystania środków pochodzących z funduszu 
remontowego. Informacja powinna zawierać zakres wykonanych w 2015 roku remontów  
i ich koszt.  
Pani Wiesława Sabat poddała pod głosowanie przedmiotowy wniosek. Zapytała, kto jest 
„za”? 
Głosowano: 6 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 
Pani Wiesława Sabat poinformowała, że przyjęty wniosek wraz z protokołem zostanie 
przekazany Burmistrzowi. 
Przewodnicząca stwierdziła, że Komisja przyjęła częściową informację o kosztach 
poniesionych przez Gminę Sandomierz w 2015 roku  na przeprowadzenie remontów na rzecz 
Wspólnot Mieszkaniowych. 
Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 
terenie miasta Sandomierza. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 
Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
W dyskusji poruszono kwestie: 
- przeprowadzenia akcji informacyjnej na temat obowiązków spoczywających na właścicielu 
psa, 
- ustawienia odpowiedniej ilości koszy na odchody oraz opracowanie systemu opróżniania  
i dezynfekcji tych koszy, 
- rozważenia możliwości zmniejszenia tej opłaty dla właścicieli domków jednorodzinnych. 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyrażenie opinii do projektu uchwały. Zapytała, kto jest 
za wydaniem pozytywnej opinii? 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
Odczytano pisma: 
Burmistrza Sandomierza 
- znak: NK.7021.106.2015.DMI z dnia 6.10.2015 r – dot. usunięcia awarii kanalizacji przy ul. 
Mokoszyńskiej 18, 
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- NK.7135.93.2015TPI1 z dnia 16.09.2015 r. – dot. remontów planowanych do wykonania  
w 2016 roku na Starym Mieście, 
- NK.7151.35.2015TPI1 z dnia 2.10.2015 r. dot. wniosków składanych przez Pana G. D.*  
w sprawie przydziału mieszkania i lokalu na działalność gospodarczą, 
Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4131.127.2015 z dnia 15.09.2015 r. dot. uwagi 
organu nadzoru w stosunku do uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 
lipca 2015 roku w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Pl. 3-go Maja  
w Sandomierzu. 
 
Ad. 6 

WNIOSKI. 

Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o udzielenie pisemnej informacji na temat 
wykorzystania środków pochodzących z funduszy remontowych Wspólnot Mieszkaniowych. 
Informacja powinna zawierać zakres i koszt remontów wykonanych w 2015 roku. 
 

Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o udostępnienie radnym sprawozdania z realizacji 
uwag zawartych w protokole sporządzonym po przeglądzie pozimowym ulic, chodników, 
placów na terenie Sandomierza. 
  
Radny Andrzej Gleń zgłosił konieczność naprawienia ubytków w jezdni ul. Retmańskiej 
I Holowniczej oraz uzupełnienia uszkodzonych lamp. 
  
Radny Andrzej Anwajler zgłasza potrzebę wykonania oznakowania poziomego ul. Rokitek. 
 
Komisja jednogłośnie – 10 głosów „za” – przyjęła w/w wnioski. 
Ad. 7 

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

     Wiesława Sabat 

  Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych został y zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 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.2014.1182 ze zm.). 
 


