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                                              Protokół nr 2/2/2007 
                      z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
               Handlu i Usług w dniu 16 stycznia 2007 rok, godz. 14.00 
 
    
   
       
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 

Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Pan Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty Porządek obrad – 11 głosów „za”, 0 głos „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowych połoŜonych przy  
     ulicach: ul.Mickiewicza, ul. Krakowskiej, ul. Trześniowskiej,  
     ul. OŜarowskiej, ul. Jakubowskiego. 
b) w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych   
      połoŜonych w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, 
c) o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia   
     30 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody  
     i odprowadzania  ścieków, 
d) w sprawie określenia wysokości jednorazowych, dziennych stawek    
     opłaty targowej, 
e) w sprawie określenia wysokości jednorazowych, dziennych stawek   
     opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a takŜe   
      akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej opłaty, 
f) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
     z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami    
     prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2007. 
4. Propozycje do Planu pracy Komisji na 2007 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
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Ad.3 
  
a) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowych połoŜonych przy ulicach: ul. Mickiewicza, 
ul. Krakowskiej, ul. Trześniowskiej, ul. OŜarowskiej,  
ul. Jakubowskiego.  
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia 
Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali jednogłośnie 
pozytywnie ( 11 głosów „za”).                                                                    
                            
b) 
 Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych połoŜnych  
w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali jednogłośnie 
pozytywnie (11 głosów „za”) przedmiotowy projekt uchwały. 
 
c) 
 Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawili:  Pan Marcin 
Gieracha – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego oraz Pan Tadeusz 
Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu. 
Pan Marcin Gieracha i Pan Tadeusz Przyłucki poinformowali członków 
Komisji, Ŝe w celu przeciwdziałania nielegalnemu poborowi wody 
odbywającego się poprzez zakłócenia prawidłowej rejestracji jej zuŜycia 
magnesami neodymowymi, konieczne jest zawarcie stosownych zapisów  
w regulaminie, który ma charakter prawa miejscowego. 
 Z uwagi na powyŜsze zaistniała konieczność podjęcia zmian  
w regulaminie uchwalonym 30 listopada 2005 roku przez Radę Miasta 
Sandomierza w uchwale nr XXXI/288/2005. 
  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług uwaŜa, Ŝe inkasenci 
sprawdzający wodomierze powinni mieć identyfikatory. 
 Członkowie Komisji po wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
powyŜszy projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie:  
11 głosów „za”. 
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d) 
 Pan Janusz Stasiak – Prezes Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 
Hurtowego S.A przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości jednorazowych, dziennych stawek opłaty 
targowej. 
Komisja po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały proponuje 
następujące zmiany w Załączniku Nr 1 do przedmiotowej uchwały – tabela 
obowiązujących wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty 
targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu: 
- punkt 13 – Wykonywanie czynności sprzedaŜy w małych jednostkach 
sprzedaŜy gastronomicznej o powierzchni do 20 m² – stawkę opłaty 
targowej pozostawić na poziomie roku 2006 tj. 20,00 zł. 
- punkt 14 – Wykonywanie czynności sprzedaŜy w małych jednostkach 
sprzedaŜy gastronomicznej o powierzchni powyŜej 20 m² do 40 m² - 
stawkę opłaty targowej pozostawić na poziomie roku 2006 tj. 40,00 zł. 
- punkt 15 – Wykonywanie czynności sprzedaŜy w małych jednostkach 
sprzedaŜy gastronomicznej o powierzchni powyŜej 40 m² - stawkę opłaty 
targowej pozostawić na poziomie roku 2006 tj. 60,00zł. 
PowyŜsze zmiany zostały przegłosowane – 8 głosów „za”, 2 głosy 
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie –  
8 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
e) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści uchwały wraz z uzasadnieniem, 
wysłuchaniu wyjaśnień – Pana Janusza Stasiaka – Prezes Sandomierskiego 
Ogrodniczego Rynku Hurtowego – zaopiniowała pozytywnie – 10 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” – projekt uchwały  
 w sprawie określenia wysokości jednorazowych, dziennych stawek 
opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a takŜe 
akcesoriów do środków transportowych oraz sposobu poboru tej 
opłaty. 
 
f) 
 Pani Ewa Kondek Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności 
poŜytku publicznego w roku 2007. 
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Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług przedłoŜony projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie – 11 „za”, 
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
 
Ad. 4 
  
 Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług przedstawił projekt Planu pracy Komisji na 
2007 rok. Plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie  - 11 głosów 
„za”. 
                       
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp zo.o  
    w Sandomierzu informuje, Ŝe Zakład Oczyszczania Miasta zamierza     
    dokonać podwyŜki ceny 1 m³ odpadów komunalnych odbieranych na   
    zlecenie Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego  
    w Sandomierzu 
 
I Wniosek 
Komisja przyjmuje do aprobaty przedstawioną propozycję przez PGKiM. 
 
Wniosek II 
Komisja wnioskuje o : 
- przełoŜenie do głębszej analizy w/w pisma na następne posiedzenie 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, 
- przygotowanie kalkulacji. 
W/w wniosek został przegłosowany – 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,  
1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
- Mieszkańcy ulicy, właściciele działek przy ul. Chwałeckiej informują,  
Ŝe od kilku lat zabiegają o modernizację drogi prowadzonej od Chałek do 
Sucharzowa w granicach miasta Sandomierza. Mieszkańcy proszą  
o spowodowanie by została przez Radę Miasta dokonana ocena techniczna 
istniejącej drogi i na tej podstawie jej modernizacja w 2007 roku. 
 
Komisja wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Burmistrza 
Sandomierza. 
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PowyŜszy wniosek został przyjęty – 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  
1 głos „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sandomierzu  
ul. Maciejowskiego 17 zwraca się z prośbą o umieszczenie zadań dot. 
remontu ciągów pieszo – jezdnych i chodnikowych na rok 2007 do 
sfinansowania przez budŜet Miasta. 
 
Ad. 7 
Komisja wnioskuje o: 
- uzupełnienie alejkami następujących Cmentarzy: Katedralny, Świętego 
Pawła, Komunalny, 
- naprawienie bramy wejściowej na Cmentarz Katedralny, 
- zrobienie parkingu na Cmentarzu Katedralnym i Cmentarzu 
Komunalnym, 
- dostosować godziny oświetlenia ulicznego do pory roku, 
- kompleksowe dokonywanie wymiany stolarki okiennej na Starówce. 
 
Ad. 8 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług (godz. 17.30). 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                            
                                                                              Władysław Teter 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                                     Gospodarki Komunalnej 
                                                                          Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 


