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Protokół Nr 38/2/2014 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 18 lutego 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji, stwierdził na podstawie listy 

obecności prawomocność obrad Komisji i otworzył posiedzenie.  

Ad. 2 

 Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu 

na lata 2014-2017. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

5. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do Komisji:  

- PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu znak:  TW/32/2014/314 z dnia 03.02.2014 r.dot. 

zasadności utworzenia osobnej taryfy za wodę i ścieki dla Pilkington Polska S.A.   

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie w/w porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu  rozwoju   

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014-2017. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM  

Sp. z o.o. w Sandomierzu. 

W dyskusji zwrócono uwagę na: 

-  brak racjonalnych decyzji w wyborze  terenu budowy niektórych odcinków kanalizacji, 

-  dlaczego nie zrealizowano do tej pory projektu budowy kanalizacji os. Kamień  Plebański? 

Radny Maciej Stępień przedstawił wniosek, aby przy wydawaniu decyzji o warunkach 

zabudowy zawrzeć  klauzulę o  niedopuszczalności  budowy oczyszczalni  przydomowych  

w przypadku istnienia w ulicy kanalizacji. 

Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie w/w wniosek: 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty przez Komisję. 

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek do omawianego projektu uchwały: 

„Wpisanie w inwestycjach roku 2016 budowy kanalizacji ul. Błonie od strony 

oczyszczalni” 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. Przewodniczący komisji przedstawi 

powyższy wniosek na sesji Rady Miasta Sandomierza jako propozycję poprawki do 

omawianego projektu uchwały. 
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Radny Andrzej Bolewski przedstawił wniosek o zmianę w omawianym planie polegającą na 

wprowadzenie w 2014 roku zadania: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Zarzekowice”. 

W dyskusji zwrócono uwagę, że wniosek jest słuszny, ale bez opracowanego projektu nie 

może być mowy o ujęciu w wieloletnim  planie. 

Komisja poparła wniosek radnego A. Bolewskiego, jednocześnie sugerując, że wykonanie 

kanalizacji ul. Zarzekowice może być sfinansowane w ramach innych środków 

zaplanowanych w budżecie miasta. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw” , 2 „wstrzymujące się” – Komisja poparła wniosek. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały 

wraz z przyjętymi wnioskami 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw” , 1 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia   

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes PGKiM Sp.  

z o.o. w Sandomierzu. 

Mówca oprócz wskazania danych związanych z wyliczeniem nowej stawki za wodę 

i odprowadzanie ścieków, powiedział między innymi, że: 

- podwyżka stawki o 2,4% w porównaniu z innymi miastami nie jest wysoka, 

- przewiduje się spadek sprzedaży wody w 2014 r o 2-3% w stosunku do roku ubiegłego, co 

ma znaczenie przy tworzeniu stawek, 

- kształtowanie ceny wody ma związek z ilością wody sprzedawanej odbiorcom masowym 

np. – Pilkington Polska S.A. w stosunku do którego nie wprowadzono osobnej stawki  

(komisja otrzymała od PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu pismo w tej sprawie znak:  

TW/32/2014/314 z dnia 03.02.2014r.) 

- jednym ze sposobów obniżenia kosztów zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest 

planowane wykorzystanie osadów ściekowych. 

Po zakończeniu dyskusji Pan Zbigniew Rusak zapytał kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały w kształcie przedstawionym przez PGKiM Sp. z o.o.  

w materiałach na najbliższą sesję Rady? 

Głosowano: 0 „za”, 4 „przeciw”, 0  „wstrzymujących się” – opinia negatywna. 

Ad. 5-7 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

Zbigniew Rusak   

Przewodniczący  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


