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Protokół Nr 20/4/2012 
z posiedzenia  Komisja Praworządności 

w dniu 11 maja 2012 r. 
 

odbytego wspólnie z Komisjami: 
 

- Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji, 
- Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, 

- Polityki Mieszkaniowej. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
Obecni, jak w załączonych listach obecności (10-ciu radnych) 
Ad. 1  
 Pan Piotr Majewski stwierdził, Ŝe zgodnie z listami obecności obrady Komisji są 
prawomocne i otworzył posiedzenie. Poinformował, Ŝe quorum posiada Komisja 
Praworządności (6-ciu radnych), Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług (5-ciu 

radnych)oraz Komisja Polityki Mieszkaniowej (5-ciu radnych) Brak quorum w Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji. 
Pan Piotr Majewski poprosił o prowadzenie obrad Pana Marcelego Czerwińskiego. Obecni 
nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji. Przewodniczący obrad powitał gości oraz 
radnych. 
Pan Marceli Czerwiński przedstawił projekt porządku obrad. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o działalności gminnych osób prawnych oraz podmiotów, 

których Miasto jest fundatorem.  

a. Informacja dot. Tygodnika Nadwiślańskiego S.A. 

b. Wystąpienie przedstawiciela PGKiM sp. z o.o. 

c. Wystąpienie przedstawiciela PEC sp. z o.o. 

d. Informacja dot. działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu 

targowego, 

e. Informacja dot. TBS, 

f. Informacja dot. działalności Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej, 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

dla potrzeb komunalizacji mienia 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/125/2011 z dnia 30 

listopada 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek 

wodnych … 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2012 r. 

8. Opiniowanie projektu uchwały Nr V/45/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w 

sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 

na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r. 

11. Ocena stanu sanitarnego miasta. 
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12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

13. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

14. Zamknięcie obrad. 

Radni jednogłośnie – 10 głosów „za” przyjęli przedstawiony porządek obrad. 
        
Ad. 3 
Pan Marceli Czerwiński poinformował obecnych Ŝe na sesji Rady Miasta w dniu 16 maja 
2012 r. przyjęte zostaną sprawozdania z działalności gminnych osób prawnych oraz 

podmiotów, których Miasto jest fundatorem. Przedstawił krótką informację dotyczącą 

udziałów miasta w spółce Tygodnik Nadwiślański i poinformował, że z pewnością na 

sesji zaproszony przedstawiciel Tygodnika Nadwiślańskiego przedstawi więcej danych. 

Pan Marceli Czerwiński poprosił Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa PGKiM sp. z o.o. 

o krótką informację na temat działalności spółki. 

Pan Tadeusz Przyłucki przedstawił informację o bieżących działaniach jednostki. 

Następnym mówcą był Pan Leszek Kawiorski – Prezes PEC sp. z o.o. który między 

innymi mówił o modernizacji sieci ciepłowniczej w mieście. 

Pan Marceli Czerwiński poprosił o przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. 

które zostało złożone w biurze Rady Miasta w styczniu br. 

Pan Maciej Skorupa wyraził niezadowolenie  w związku z nieobecnością na posiedzeniu 

przedstawiciela SORH wskazując że jest to tym bardziej konieczne że będziemy omawiać 

sprawę inkasenta placu targowego. 

Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Markowi Bronkowskiemu, - Zastępcy 

Burmistrza który przedstawił szczegółowo działalność TBS w Sandomierzu oraz plany 

rozbudowy osiedla przy Szpitalu. 

Pan Marceli Czerwiński poprosił Pana Piotra Majewskiego o odczytanie informacji o 

działalności Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej. 

Przewodniczący obrad podziękował gościom za przybycie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla 

potrzeb komunalizacji mienia 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Gruntami i Rolnictwa. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/125/2011 z dnia 30 

listopada 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek 

wodnych działających na terenie gminy Sandomierz, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Marceli Czerwiński poprosił o zmianę kolejności w punkach przyjętego porządku 

obrad. Nie wniesiono sprzeciwu. 

Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały Nr V/45/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie 

ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
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Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2012 r. Informacje przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 – rozpatrzono w punkcie 6 
Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Uzasadnienie odczytał Pan Piotr Majewski. 

Członkowie Komisji przedstawili uwagi do pracy inkasenta opłaty targowej tj. SORH S.A. 

który ma obowiązek dbać o utrzymanie czystości i porządku na placu. 

Pan Maciej Skorupa zapytał Pana Marka Bronkowskiego czy miastu znana jest kondycja 

finansowa SORH ponieważ miasto finansuje rozwój tej spółki? Radny wyraził swoje 

wątpliwości związane z powierzeniem tej spółce dalszego prowadzenia placu 

targowego. 

Pan Maciej Stępień zapytał kto jest odpowiedzialny za prowadzenie remontów na placu 

targowym np. naprawę zdewastowanego ogrodzenia. 

Obecny na posiedzeniu Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego stwierdził, że SORH dobrze wywiązuje się z roli inkasenta. W drodze 

umowy z miastem zostaną sprecyzowane warunki, które pozwolą egzekwować od 

spółki utrzymywanie placu w należytym porządku i czystości. 

Pan Marceli Czerwiński zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały  w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Głosowano: 7 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 10 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r. 

Pan Marceli Czerwiński poprosił o uwagi do w/w sprawozdania.  

W związku z głosami Radnych o niezapoznaniu się z treścią tego obszernego dokumentu 

Przewodniczący obrad nie zarządził głosowania. 

Ad. 11 
W związku z zakresem działania Komisji Praworządności – ocena stanu sanitarnego 

miasta, pan Marceli Czerwiński poprosił o zgłaszanie spostrzeżeń w tym temacie. 

Radni zwrócili uwagę na zaśmiecone tereny wokół kontenerów i śmietników.  

Informacji i wyjaśnień udzielił Pan Marian Zwierzyk, przedstawiając harmonogram prac 

służb porządkowych. Mówca podkreślił, że dbałość o porządek należy do każdego 

mieszkańca. 

Ad. 12 
Pan Piotr Majewski przedstawił kolejno pisma skierowane do Komisji Praworządności: 

- Pismo Pana Z. L.*) z dnia 9.05.2012 r. dotyczące udrożnienia cieku wodnego przy ul. 

Salve Regina oraz udostępnienia protokołu szkód spowodowanych na jego działce  

w związku z  nawałnicą w lipcu ubiegłego roku. 
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Pan Marian Zwierzyk poinformował, że poczyniono starania aby uregulować ciek wodny 

przebiegający przez działkę wnioskodawcy. W związku z wykonaniem tych prac 

właściciel nie wnosi już żadnych zastrzeżeń. 

- Pismo Pana Z. P.*) z dnia 27.04.2012 r. skierowane do Burmistrza Sandomierza w 

sprawie udostępnienia danych o funkcjonowaniu Straży Miejskiej.  

- Pismo Pani R. P.-K.*) z dnia 29.03.2012 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

Pan Piotr Majewski przypomniał, że Komisja Praworządności wspólnie z Komisją 

Rewizyjną rozpatrywała skargi Pani K*). Jako Przewodniczący Komisji  skonsultował się  

z Radcą Prawnym Urzędu Miejskiego. Sprawę Pani K. należy pozostawić do 

rozstrzygnięcia przez sąd. 

Pismo Państwa K. i P. J.*) (data wpływu - 14.03.2012 r.) w sprawie przydziału 

mieszkania komunalnego. 

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez wnioskodawców i nie wydała 

opinii w sprawie. 

Pan Marceli Czerwiński poinformował, że do Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki 

i Promocji wpłynęło pismo grupy radnych w sprawie podjęcia działań legislacyjnych i 

przystąpienia Sandomierza do strefy ekonomicznej Euro Park Mielec oraz w sprawie 

aktualizacji planu rozwoju Lokalnego Miasta Sandomierza do roku 2015” 

Poprosił radnych o zgłaszanie uwag do w/w dokumentów. 

Ad. 13,14 
 
Pan Marceli Czerwiński Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 

Promocji – Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Miasta 

Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 
           Marceli Czerwiński 

           Przewodniczący obrad 
 

Piotr Majewski  
Przewodniczący Komisji Praworządności 
 
Zbigniew Rusak 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
Maciej Ku śmierz 
Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 

 
 
 
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 – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


