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Protokół Nr 24/8/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie w dniu 18 lipca 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Zbigniew Rusak. 

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: 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki 

akcyjnej pod firmą : Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 

5. Pisma skierowane do komisji: 

- PGKiM znak: P/1583/2016 z dnia 23.05.2016 r. sprostowanie dot. artykułu 

Tygodnika Nadwiślańskiego „Miliony do zwrotu”, 

- Pan T.B*) – dot. przebudowy „dróżki” przy ul. Portowej, 

- Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4131.37.2016 w sprawie błędów w uchwale  

Nr XXII/252/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

(…) (informacja o wprowadzeniu poprawek do uchwały) 

- Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4131.41.2016 w sprawie błędów w uchwale  

Nr XXIV/264/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Sandomierza, (informacja o wprowadzeniu poprawek do uchwały) 

- Pan Z.T*) – do wiad. – pismo w sprawie wykonania nawierzchni odcinka  

ul. Staromiejskiej. 

- WSA w Kielcach znak: I SA/Ke 185/16 z dnia 20.06.2016 r.– odpis wyroku w sprawie 

ze skargi Euro-Tour, dot. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/168/2015, oraz - 

do wiadomości - pismo „Euro Tour” z dnia 8.07.2016 r. skierowane do PGKiM  

w Sandomierzu. 

- Polska Federacja Campingu i Caravaningu - znak: L.dz. 8/2016 dot. wzrostu opłat 

gruntowej, 

- Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwała Nr 27/2016 – stwierdzenie nieważności 

uchwały Nr XXV/277/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016 roku. 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie.  
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Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki akcyjnej 

pod firmą : Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 

Pani Wiesława Sabat zaproponowała, aby do czasu przybycia radcy prawnego komisja 

zapoznała się z pismami skierowanymi do rozpatrzenia. 

Do wiadomości: 

- Pan T.B*) zwraca uwagę na nieprawidłowości w przebudowie ścieżki między blokami a 

ogródkiem działkowym „Stokrotka”, 

- PGKiM w Sandomierzu spółka z o.o. pismem znak: P/1583/2016 dokonuje sprostowania 

artykułu Tygodnika Nadwiślańskiego w którym podano nieprawdziwe dane związane  

z gospodarowaniem środków pochodzących z opłat za wody opadowe, 

- Wojewoda Świętokrzyski pismo znak: PNK.I.4131.45.2016 dotyczy wprowadzenia zmiany  

w uchwale Nr XXIV/264/2016 

- Wojewoda Świętokrzyski pismo znak: PNK.I.4131.37.2016 dotyczy wprowadzenia zmiany  

w uchwale Nr XXIII/252/2016. 

Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego poinformował,  

że trwają prace nad wprowadzeniem poprawek do w/w uchwał. 

- Pan Z.T.*)– zgłasza uwagi związane z remontem ul. Staromiejskiej, 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach – doręczenie odpisu wyroku Sygn akt ISA/Ke 

185/16 w sprawie ze skargi Euro-Tour &Travel – stwierdzenie nieważności Uchwały  

Nr XVIII/168/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych  

i roztopowych (…), 

- Euro-Tour Sport & Travel pismo skierowane do PGKiM w sprawie niesłusznego naliczania 

opłat za odprowadzanie wód opadowych, 

- Polska Federacja Campingu i Caravaningu pismo znak: L.dz. 81/2016 w sprawie 

podniesienia stawki podatku od gruntów zajętych pod camping, 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Uchwała Nr 27/2016 – stwierdzenie nieważności 

Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXV/277/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji 

sanitarnej. 

Komisja zapoznała się z treścią w/w pism. Nie wypracowano uwag ani wniosków. 
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Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie spółki akcyjnej pod firmą : Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka 

Akcyjna. 

Obecny na posiedzeniu Pan Zygmunt Hara – Radca Prawny Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu – powiedział między innymi: 

- Akcjonariusze spółki w ubiegłym roku – mając wiedzę o kondycji spółki - zdecydowali że 

spółka ma istnieć, nie podjęto jednak żadnych działań w celu jej dokapitalizowania, nie 

wdrożono też żadnych działań naprawczych, 

- gmina jako największy udziałowiec musi podjąć decyzję czy ratować spółkę czyli ją 

dokapitalizować, czy przystąpić do likwidacji i odzyskać włożony kapitał, 

- w chwili obecnej najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podjęcie procedury likwidacji spółki 

tym bardziej, że nie wykonuje ona żadnych zadań należących do gminy, nie przynosi również 

żadnych dochodów, 

W dyskusji omówiono: 

- prawne aspekty ogłoszenia likwidacji lub upadłości spółki, 

- prawidłowego funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach, 

- aspekty związane z zapewnieniem funkcjonowania targowiska przy ul Przemysłowej. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o opinię co do zapisu § 3, czyli terminu wejścia w życie 

uchwały. 

Nie wniesiono propozycji. 

Przewodnicząca zaproponowała wpisanie sformułowania „z dniem podjęcia”. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o wyrażenie opinii o projekcie uchwały z wymienionym 

zapisem. Zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w wersji 

przedstawionej przez burmistrza? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

SPRAWY RÓŻNE. 

Komisja wysłuchała mieszkanki Starego Miasta, która zwróciła uwagę na: 

- brak koszy na śmieci w obrębie starówki, 

- słabe zabezpieczenie imprez masowych np. Jarmarku Jagiellońskiego, 

- konieczność udostepnienia dla mieszkańców boiska przy I LO. 

Ad. 7 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

        Wiesława Sabat 

            Przewodnicząca Komisji 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  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.2016. 922). 
 


