
 

1 

 

Protokół Nr 9/7/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

9 września 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Zbigniew Rusak, 

Mariola Stepień. 

 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz. 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o Współpracy 

na Rzecz Realizacji Projektu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w majątku jednostki budżetowej 

miasta Sandomierza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu (projekt 

dodatkowy). 

8. Przyjęcie pism skierowanych do komisji: 

- Państwo M. M. J. *– dot. planowanej lokalizacji śmietnika na zachodniej skarpie przy 

budynku OPS ul. Żydowska 6C, 

-  Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa znak: PS/5170/2015 w sprawie 

nieodpłatnego rozwiązania z Gminą Sandomierz umowy wieczystego użytkowania 

gruntów położonych na terenie osiedla SSM, a stanowiących drogi wraz z parkingami 

oraz ciąg pieszy, 

- do wiadomości: pismo Firmy MARS A. K.* skierowane do SORH S.A. 

      8. Sprawy różne. Wnioski komisji. 

      9. Zamknięcie obrad. 
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Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Tomasz Przyłucki – Kierownik Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu. 

Pani Daria Mirowska – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego UM – przedstawiła 

różnice wprowadzone do obowiązującego regulaminu. 

Radni nie wnieśli uwag do treści projektu uchwały. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu, zapytała kto jest „za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad 4  

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda - Inspektor  

w Wydziale Nadzoru Komunalnego UM Sandomierz. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina miejska 

Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda. 

W dyskusji poruszono kwestie: 

- zgodności lokalizacji przystanków ze współrzędnymi geograficznymi, 

- zasad uzgadniania lokalizacji przystanków z właścicielami posesji sąsiadujących, 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, zapytała kto 

jest „za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia o Współpracy na 

Rzecz Realizacji Projektu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz Cież – Naczelnik Wydziału 

Techniczno-Inwestycyjnego UM Sandomierz . 

W dyskusji omówiono temat: 

- dlaczego Rada musi się wypowiadać w kwestii już zawartego porozumienia, 
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 - sposobu finansowania projektu i wykonania ścieżek rowerowych, 

-  roli PTTK w wyznaczaniu ścieżek rowerowych, 

- jaka jest zależność wyznaczania tras rowerowych z projektem Green Velo. 

 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, zapytała kto 

jest „za”? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału  

w głosowaniu) – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w majątku jednostki budżetowej miasta 

Sandomierza Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu (projekt dodatkowy). 

Przewodnicząca obrad przedstawiła treść projektu uchwały i uzasadnienie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, zapytała kto 

jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” - jednogłośnie – (dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu) opinia 

pozytywna. 

 

Ad. 8 

Komisja zapoznała się z treścią pisma Państwa M. M. J.*– dot. planowanej lokalizacji 

śmietnika na zachodniej skarpie przy budynku OPS ul. Żydowska 6C, 

Komisja przyjęła do wiadomości w/w prośbę  skierowaną zgodnie z kompetencją do 

Burmistrza Miasta. 

Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

- Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znak: PS/5170/2015 w sprawie 

nieodpłatnego rozwiązania z Gminą Sandomierz umowy wieczystego użytkowania 

gruntów położonych na terenie osiedla SSM, a stanowiących drogi wraz z parkingami 

oraz ciąg pieszy, 

- Firmy MARS A. K.*pismo skierowane do SORH S.A. 

 

 

Ad. 9 

Wnioski Komisji: 

Radny Andrzej Bolewski zawnioskował o uporządkowanie parkingów przy ul. Holowniczej, 

które są wykorzystywane (przez okoliczne firmy) do składowania naczep samochodów 

ciężarowych. Należy sprawdzić czy nie zostały uszkodzone krawężniki i nawierzchnia 

parkingów oraz uregulować sprawę ich dostępności dla ogółu mieszkańców. 

Radny Piotr Majewski wniósł prośbę o uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. 

Czereśniowej. 

Radny Marcin Marzec zwrócił się z prośbą o interwencję władz miasta w sprawie zgłoszonej 

przez mieszkańców ul. Mokoszyńskiej dotyczącej niedrożności kanalizacji, stosowne pismo 

zostało skierowane do PGKiM w Sandomierzu. 
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Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zgłosiła potrzebę sukcesywnego usuwania suchych 

gałęzi drzew i krzewów na nowym osiedlu. 

Radny Jerzy Żyła zgłosił wniosek o sprawdzenie stanu technicznego nawierzchni dróg 

przylegających do remontowanej ul. 11 Listopada. Radny twierdzi, że ulice te zostały 

uszkodzone przez ciężki sprzęt pracujący przy tej budowie. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przyjęcie powyższych wniosków jako wnioski Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Zapytała kto jest za ich przyjęciem? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – wnioski zostały przyjęte. 

 

Ad. 10. 

Pani Wiesława Sabat podziękowała wszystkim za udział w obradach, stwierdziła wyczerpanie 

porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji. 

 

 

Wiesława Sabat 

Przewodnicząca Komisji gospodarki komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacza 

 

 

 
*) 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


