
Protokół Nr 43/4/2010 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 12 lutego 2010 r. 
 
 

Godzina rozpoczęcia – 15.00 
Godzina zakończenia – 17.00 
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1  
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła Komisji projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

• zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków. 

• zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu 
na lata 2010-2013. 

• uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 

• zmiany uchwały Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza w sprawie 
wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta 
Sandomierza (…). 

• udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 777-ul. Lubelska w Sandomierzu. 

4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski komisji, sprawy róŜne.  
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek zaproponowała zmianę porządku obrad w 
punkcie 3 i przesunięcie opiniowania projektów uchwał: w sprawie  zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenia wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM 
sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2010-2013, jako ostatnie części tego punktu, ze względu na 
złoŜony charakter tematyki zawartej w materiałach będących uzasadnieniem do w/w 
projektów. 

Zaproponowaną zmianę w porządku obrad przyjęto w głosowaniu 8 „za”. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad z z przyjętą poprawką.  
 Głosowano: 8 „za” 
Ad. 3 
 Przewodnicząca obrad przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali powyŜszy projekt uchwały. 



Głosowano: 8 „za”. 
 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie miasta Sandomierza (…). Po krótkiej dyskusji poddała pod 
głosowanie projekt przedmiotowej uchwały. 

Głosowano: 8 „za”. 
Przewodnicząca obrad przystąpiła do przedstawienie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777-ul. Lubelska w 
Sandomierzu  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
Głosowano: 8 „za" 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do 
omawianego projektu  uchwały Pana Tadeusza Przyłuckiego Prezesa PGKiM w Sandomierzu. 
Przewodnicząca obrad udzieliła głosu obecnemu na posiedzeniu Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza, który w swoim wystąpienie między innymi zwrócił uwagę obecnych na zapis 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków art. 24. 
Po długiej dyskusji uznano, iŜ ze względu na obszerność tematu, opinie w tej sprawie 
Komisja moŜe wydać po zapoznaniu się z materiałami PGKiM dołączonymi do uzasadnienia. 
Przewodnicząca obrad przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2010-2013 
W związku z brakiem wniosków do w/w projektu Przewodnicząca poprosiła o głosowanie: 

Głosowano: 8 „za”.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 
 
Ad. 4 
Komisja nie zapoznała się z pismami bieŜącymi przenosząc ten punkt porządku obrad 

na następne posiedzenie. 
Ad. 5  
Komisja nie wypracowała wniosków na posiedzeniu. 
Ad. 6 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług zamknęła posiedzenie. 
 
 
 

Zastępca Przewodniczącego                                        
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 
Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 


