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 Protokół Nr  37/12/2009 
 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług                               

w dniu 22 października 2009 roku 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 12,00 
Godzina zakończenia – 13,30 
 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
  
Ad. 1  
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Pan Jacek Dybus stwierdził prawomocność obrad oraz otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady  
   Miasta Sandomierza, 
b) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok (punkt 15 w materiałach na sesję) 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok (punkt 16  
    w materiałach  na sesję), 
d) przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza” 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Pan Janusz Sobolewski – Radny Miasta Sandomierza zgłosił następujące wnioski: 
- o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
    i Usług Rady Miasta Sandomierza punktu 3 a – Wybór Przewodniczącego Komisji              
   Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza. 
- o ujęcie w porządku obrad dzisiejszej Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
    i Usług Rady Miasta Sandomierza punktu 3 a - opiniowanie projektu uchwały  
    w sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji   
    Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza. 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 1 głos „przeciw”.  
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Pan Jacek Dybus  – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie projekt porządku 
obrad Komisji. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji  Komunalnej, Handlu  
     i Usług Rady Miasta Sandomierza. 
b) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok (punkt 15 w materiałach na sesję) 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok (punkt 16  
    w materiałach  na sesję), 
d) przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza” 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 9 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
Ad. 3 
a) 

Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza odczytał projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji  
Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza wraz z uzasadnieniem. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zgodnie z § 73 Statutu Miasta Sandomierza „Pracami komisji kieruje przewodniczący 
komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej 
komisji. Wybór i odwołanie przewodniczącego komisji zatwierdza Rada”.  
Odwołuje się Pana Andrzeja Bolewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w związku z wygaśnięciem mandatu radnego. 
Uchwała Nr XXXIX/324/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 
Jedna osoba nie głosowała. 

 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawił: Pan Mateusz Niezgoda  – Kierownik Referatu 
BudŜetowo – Księgowego.  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  6 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujących się”, 1 głos „przeciwny”. Jedna osoba nie głosowała. 
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c) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok. 
Pan Mateusz Niezgoda  – Kierownik Referatu BudŜetowo – Księgowego 

udzielił wyjaśnień dot. przedmiotowego projektu uchwały. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
W dniu 14.09.2009 r. złoŜony został wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Budowa 
Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.  
Koszty przygotowania wniosku były niŜsze niŜ planowano. 
W związku z powyŜszym pozostałe środki przenosi się ( w ramach tego samego działu, 
rozdziału i paragrafu) na zadanie - Przebudowa Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a 
- na koszty związane z przygotowaniem stadionu do eksploatacji, między innymi  
na uzyskanie certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 
Jedna osoba nie głosowała. 

 
 
d) 

Projekt uchwały w sprawie  wraz przyjęcia aktualizacji „Programu 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza” z uzasadnieniem przedstawił: Pan 
Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, Pani Dominika śak 
– Rosowska – Inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym oraz Pan Tadeusz 
Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Sandomierzu. 

Komisja po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Sandomierzu postanowiła  
nie opiniować przedmiotowego projektu uchwały. 

PowyŜsze ustalenie zostało przyjęte: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 1 głos „przeciw”.  
 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
• Pan Zbigniew P.∗ mieszkaniec Sandomierza  (SFM) „wnioskujemy o: 

- przeprowadzenie finansowej i merytorycznej analizy realizacji inwestycji pt. 
Stadion miejski w Sandomierzu. 
- przeprowadzenie oceny akcji pt.. „Lato w mieście 2009 r.”, ze szczególnym     
  uwzględnieniem tego co miasto oferowało dzieciom i młodzieŜy  
  sandomierskiej. 
- prezentowanie pytań do rady na stworzonym linku pt. Pytania i odpowiedzi do         
   i od Rady Miasta, tak aby internauci mogli mieć orientację co nurtuje   
   mieszkańców Sandomierza 
- postulujemy aby Obrady Rady Miasta były przedstawione w osobnym linku    
   np. Sesja RM nr… z dnia … w formie skrótowej podającej np. jakiej uchwały 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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zostały podjęte lub odrzucone, iloma głosami (imiennie), jakie waŜne wnioski 
zostały zgłoszone lub wypracowane w toku danej sesji itp. 
- przypominamy, Ŝe informowanie mieszkańców (wyborców) o pracy RM,  
a więc jej członków - radnych jest niezbywalnym obowiązkiem tego organu 
samorządu miejskiego, tym bardziej, Ŝe udział mieszkańców w obradach RM 
jest znikomy albo Ŝaden. To powinno być dla RM powodem do zastanowienia”. 

 
• Mieszkańcy z ulicy Mickiewicza 3 w Sandomierzu proszą o pilne przydzielenie 

innych mieszkań ze względu na to, Ŝe uŜywane przez nich lokale nie spełniają 
ich zdaniem wymogów przeciwpoŜarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz 
budowlano – technicznych. 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
odpowiada na pismo z dnia 09.09.2009 r. znak NK.71400-77/2009 Urzędu 
Miejskiego w Sandomierzu – Wydziału Nadzoru Komunalnego i dołączonego 
do niego podania mieszkańców budynku przy Mickiewicza 3 w sprawie 
przydzielenie im innych mieszkań, ze względu na to, Ŝe uŜywane przez nich 
lokale nie spełniają ich zdaniem wymogów przeciwpoŜarowych, sanitarno-
epidemiologicznych oraz budowlano – technicznych. 

• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza pismo znak  
NK. 7614-19/09 w związku z licznymi sygnałami od mieszkańców Sandomierza  
w sprawie niszczenia szlaku turystycznego oraz licznych miejsc ogniskowych  
na terenie rezerwatu geologiczno – przyrodniczego „Góry Pieprzowe” zwraca 
się do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z prośbą o zainteresowanie  
się zaistniałymi problemami oraz podjęciem odpowiednich działań. 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  
w nawiązaniu do otrzymanego pisma znak  nr Or.0057/10/2009 z dnia 
08.07.2009 r. zawierającego interpelacje i zapytania Radnych Miasta 
Sandomierza w kwestii legalizacji lub wymiany wodomierzy udziela wyjaśnień. 

 
• StraŜ Miejska w Sandomierzu w nawiązaniu do wniosków zawartych  

w protokole Nr 34/9/2009 z posiedzenia Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zlikwidowania nielegalnego 
wysypiska śmieci przy ul. Jaśminowej oraz przy ogrodzeniu Cmentarza 
Komunalnego od strony północno – wschodniej udziela wyjaśnień. 

 
• Pani Krystyna M.∗ występuje o skontrolowanie: 

            - „niegospodarności w MPGK sp. z o.o w zakresie zasadności ponoszonych   
                wydatków na budowę wodociągu ul. Zawichojską (inwestycja nie ukończona)  
                wg korupcyjnego projektu z pominięciem uzbrojenia działek nr 899  
               i przyległych, oraz na fragmentaryczną odbudowę zniszczonej nawierzchni   
               drogi i chodników, 
            - zasadności odmowy sporządzenia projektu uchylenia uchwały Rady Miasta  
               i jej zmiany odnośnie przeznaczenia działki 899 i przyległych, w miejscowym      
               planie zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedla Okrzei”. 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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• Pan Andrzej F.∗ oraz Pani Anna S. ∗ - mieszkańcy Sandomierza w związku  
z wprowadzonym w dniu 24.06.2009 r. oznaczeniem zmieniającym organizację 
ruchu tj. umieszczone znaki komunikacyjne na początku ul. Sokolnickiego, przy 
wjeździe na DuŜy Rynek, na Mały Rynek oraz na końcu ul. śydowskiej - wjazd 
na ul. Opatowską, prosi o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia takiej organizacji 
ruchu na Starym Mieście. 

 
• Pani Krystyna M.∗ mieszkanka Sandomierza zwraca się „o spowodowanie aby 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
dokonało podłączenia wody do mieszkania, oczyściło szambo oraz rozebrało 
mur betonowy na mojej posesji”. 

 
• Pani Krystyna M.∗ mieszkanka Sandomierza składa skargę na Burmistrza 

Sandomierza dot. nie przedłoŜenia Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie 
wniosku Pani Krystyny M.∗ o zmianę oznaczenia m.in. działki 899  
(i przeznaczenie w pzpm z rolnej na budowlaną). 

 
            Pan Maciej Skorupa wnioskuje aby Komisja merytoryczna Rady Miasta    
            Sandomierza udała się w teren i sprawdziła czy jest moŜliwa  zmiana oznaczenia     
            m.in. działki 899 – przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania        
            przestrzennego pn. Osiedla Okrzei z rolnej na budowlaną. 
 

• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza pismem znak NK 
5512-19a/2009) odpowiada na pismo Pana Andrzeja F.∗ dot. zmiany organizacji 
ruchu w obrębie Starego miasta Sandomierza. 

 
 
Ad. 5 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług stwierdziła, Ŝe niektóre zadania ujęte 
w budŜecie miasta na 2009 r.  nie są realizowane np. oświetlenie na ul. Mickiewicza, 
chodnik przy ul. Wojska Polskiego. 
 
Radny: Pan Władysław Teter stwierdził, Ŝe: 
- płyta trawiasta na Stadionie Miejskim w Sandomierzu jest źle połoŜona, 
- kałuŜe wody zalegające na obiekcie świadczą, Ŝe odwodnienie zarówno płyty stadionu  
   jak równieŜ bieŜni jest źle rozwiązane. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta Sandomierza wnioskuje 
 o przygotowanie informacji dot.:  

• Realizacji zadań ujętych w budŜecie miasta na 2009 r. (zadania Wydziału 
Techniczno Inwestycyjnego oraz Wydziału Nadzoru Komunalnego). 

            Komisja pyta: 
-  które zadania nie będą realizowane i dlaczego? 
- które zadania są zagroŜone? 

 
• Rozliczenia  inwestycji pt. Stadion Miejski w Sandomierzu z ustaleniem: 
      - które prace zostały odebrane? 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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      - które prace nie zostały odebrane i dlaczego? 
      - sposób finansowania, 
      - całkowity koszt w/w inwestycji (wartość umowna) 
      - ile pozyskano środków z zewnątrz, 

          - jaki okres gwarancji jest na płytę boiska, korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne  
             a jaki na obiekty budowlane (budynek główny i trybuny). 

 
 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wnioskuje: 
- o interwencje w sprawie oczyszczenia kanalizacji burzowej ul. Lwowskiej  
    w Sandomierzu, 
- jednakowe traktowanie wszystkich przejezdności jezdni na ulicach w okresie zimy    
  (dotyczy odśnieŜania). 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług pyta czy planowane są podwyŜki 
mediów na 2010 rok. 
 
 
Ad. 6 
 Pan Jacek Dybus – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
                                                                     Jacek Dybus 
                                                      Zastępca Przewodniczącego Komisji 
                                                 Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


