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Protokół Nr 18/2/2016  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

25 lutego 2016 r. 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Mariola Stępień 
Robert Pytka 

 
Ad. 1 
Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 
Przewodnicząca przywitała radnych oraz zaproszonych gości. 
 
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. Zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Sandomierza: 

- zapoznanie  się z działalnością Zakładu Komunikacji Miejskiej PGKiM w Sandomierzu 
Sp. z o.o., w tym z kosztami świadczonych usług przewozowych na terenie miasta. 
- omówienie zasad, i przepisów regulujących transport zbiorowy. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
 w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

5.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie Miasta Sandomierza. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Sandomierza 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu targowego 
przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu za 2015 rok. 

9. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji: 
- Sandomierskie Stowarzyszenie Kupieckie w sprawie przebudowy Pl. 3-go Maja, 

        - Pan A.K.)*– koncepcja zagospodarowania placu 3-go Maja, 
 - list otwarty mieszkańca Sandomierza w sprawie zagospodarowania lokalu przy Rynku 31, 

- Starosta Sandomierski – propozycja dokonania przez Skarb Państwa darowizny prawa 
własności nieruchomości przy ul. Mariackiej 3, 

      10. Sprawy różne, wnioski komisji. 
      11. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 11 „za”, 1 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”.  
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Ad. 3 
Zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Sandomierza: 
- zapoznanie  się z działalnością Zakładu Komunikacji Miejskiej PGKiM w Sandomierzu  
Sp. z o.o., w tym z kosztami świadczonych usług przewozowych na terenie miasta. 
- omówienie zasad, i przepisów regulujących transport zbiorowy. 
Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego przedstawił najważniejsze 
postanowienia umowy zawartej przez Miasto z PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. określającej zasady 
realizacji zadania własnego gminy w zakresie świadczenia usług komunikacji. Umowa obowiązuje do 
2017 roku. Załączniki do tej umowy zawierają: plan usług przewozowych, rozkład jazdy, 
wynagrodzenie, ceny biletów, zasady obliczania rekompensaty za usługę. 
Pan Zbigniew Lipko – Kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej przybliżył radnym sposób rozliczenia 
usług przewozowych za 2015 rok, powiedział między innymi: 
„Do 31 sierpnia każdego roku przewoźnik przedstawia plan usług przewozowych. Koszty transportu 
oblicza się na podstawie tzw. wozokilometrów. Z danych z  2015 roku wynika, że  koszt transportu 
tzw. wozokilometry będzie obliczony z 318 000 km, co da kwotę 1 649 000 zł. Koszt jednego 
kilometra wyniesie 5,18zł. Wpływy ze sprzedaży biletów wynoszą 500 000,00zł plus wpływy z reklam 
9 600,00zł 
Roczny zysk finansowy kształtuje się na poziomie 3%. 
Miasto dotuje przewozy w wysokości 1 190 000,00 zł jest to rekompensata 3.77 zł na kilometrze 
Powyższe dane to prognoza. PGKiM złoży Burmistrzowi dokładne rozliczenie roku 2015, dopiero po  
dokonaniu   weryfikacji danych nastąpi właściwe rozliczenie. 
Pan Kazimierz Stolarski zaznaczył, że w Sandomierzu działa dwóch przewoźników prywatnych na 
określonych liniach komercyjnych.   
Powiedział między innymi: „Umowa podpisana z miastem ma na celu realizację zapisów ustawy  
o samorządzie gminnym, czyli zadania gminy – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 
komunikacji zbiorowej - nie ma tu miejsca na komercję, stąd wynika rekompensata jaką miasto 
przekazuje spółce za wykonana usługę”. 
Mówca podkreślił, że w celu utrzymania wyznaczonych (nierentownych) linii ZKM w sumie zatrudnia 
17 pracowników, ma do dyspozycji 11 autobusów. Zakład dokonał skrupulatnych wyliczeń co do 
opłacalności utrzymania każdej z linii autobusowych. „Wiemy ile osób powinno przejechać żeby kurs 
był opłacalny”. 
Pan Zbigniew Lipko zwrócił uwagę, że firmy przewozowe działające na terenie miasta stanowią dla 
spółki konkurencję nie do opanowania. Przedstawił materiał filmowy z którego wynika, że 
przewoźnicy prywatni podjeżdżają na przystanki tuż przed autobusem PGKiM, zabierając 
pełnopłatnych pasażerów. 
Mówca podkreślił, że spółkę obowiązuje: 
- przestrzeganie ustawy o transporcie zbiorowy, 
- przestrzeganie zapisów umowy zawartej z miastem, 
- ściśle określony rozkład jazdy, 
- opłata za korzystanie z przystanków, 
- stosowanie ulg w opłatach za przejazd zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sandomierza, 
- ustawa o czasie pracy kierowcy. 
Z obserwacji wynika, że prywatni przewoźnicy nie stosują tych zasad. 
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Pan Robert Dziubka – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Sandomierzu przedstawił złożoność problemu przewozów na terenie powiatu. 
Pan Kazimierz Stolarski przedstawił propozycję rozdzielenia tras  transportu wewnętrznego– trasy 
tylko w granicach miasta – od transportu zewnętrznego związanego z miejscowościami przyległymi. 
Transport zewnętrzny miałby końcowy przystanek na ul. 11-go Listopada. 
Radny Andrzej Anwajler zawnioskował o wprowadzenie w mieście bezpłatnego transportu 
miejskiego. 
Pani Wiesława Sabat podkreśliła, że dzisiejsze spotkanie nie jest ostatnim, Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług będzie analizować rynek przewozów w mieście i pracować nad 
rozwiązaniem problemu rentowności tych przewozów.  Podziękowała  gościom z udział w 
posiedzeniu i ogłosiła 10-cio minutową przerwę. 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
 w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Mówca między innymi 
powiedział, że: 
- PGKiM złożyło zgodnie z przepisami wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wraz ze szczegółową kalkulacją cen stawek opłat oraz 
aktualnym wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Projekt uchwały przewiduje podwyżkę dotychczasowej stawki za dostarczenie wody o 8 gr/m3  będzie 
ona  wynosić 3,43 zł/m3  za odprowadzanie ścieków o 10 gr/m3  i będzie wynosić 5,07zł/m3  od  osób 
prywatnych. 
Odbiorcy pozostali – stawka wynosi: za wodę -  3,52zł/m3 to jest podwyżka o 8 groszy, za ścieki 
7,21zł/m3  podwyżka o 9 groszy. Stawki opłaty abonamentowej pozostają bez zmian. Zmniejsza się  
o 50% opłata za przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. 
Radni w dyskusji omawiali: 
- czy PGKiM jako spółka ma możliwość pozyskiwania środków unijnych, 
- jak kształtuje się cenę wody dla przemysłu np. Pilkington, czy ten odbiorca korzysta z ulg, 
- jaki związek zachodzi pomiędzy  budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a  podwyżką stawek. 
Radni zapytali:  „Miasto nie będzie dokładać do budowy kanalizacji w tym roku?” Pan Kazimierz 
Stolarski odpowiedział twierdząco. W tym roku PGKiM wybuduje 2  km sieci za 850 tys. kanalizacji  
z własnych środków. 
Radny Andrzej Gleń poprosił, aby PGKiM dostarczył Komisji na piśmie dane za 2015 rok  o wysokości 
środków przeznaczonych na budowę poszczególnych odcinków kanalizacji i wodociągów w rozbiciu 
na poszczególne ulice. 
Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały. Zapytała, 
kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 10 „za”, 1 „przeciw” , 0 „wstrzymujących się” (jeden radny nie brał udziału  
w głosowaniu). 
Opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego. 
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Piotr Chojnacki omówił uzasadnienie. 
Po przeprowadzeniu analizy projektu Komisja przystąpiła do glosowania. 
Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 
Głosowano: 7 „za”, 2  „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
na terenie Miasta Sandomierza. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Sandomierza miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich. 
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8-10 
Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu targowego przy ul. 
Przemysłowej w Sandomierzu za 2015 rok. 
W związku z docierającymi do radnych informacjami o złej kondycji finansowej spółki, jednomyślnie 
uznano, że należy zaprosić przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej do udziału w posiedzeniu 
Komisji. 
Pani Wiesława Sabat zapytała czy radni zgadzają się na rozpatrzenie tego punktu porządku obrad na 
następnym posiedzeniu w obecności przedstawicieli SORH S.A. 
Radni przyjęli powyższe stanowisko przez aklamację. 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby punkt „Zapoznanie się z pismami skierowanymi do 
komisji również przesunąć na następne posiedzenie „ze względu na znacznie przedłużony czas 
dzisiejszego posiedzenia”. 
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na powyższą propozycję. 
Ad. 11 
Pani Wiesława Sabat podziękowała wszystkim za udział w obradach i zamknęła posiedzenie komisji. 
 

Wiesława Sabat 
 
                              Przewodnicząca Komisji 
Protokołowała: Renata Tkacz 
*) Dane osobowe osób prywatnych został y zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 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.2014.1182 ze zm.). 
 


