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Protokół Nr 11/9/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

16 listopada 2015 r. 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 
Piotr Majewski, 
Zbigniew Rusak. 
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: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  

ścieków opadowych i  roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  

nawierzchni do kanalizacji  deszczowej  i ogólnospławnej na terenie  miasta 

Sandomierza na okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

4. Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika 

usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  

dziennych stawek opłaty targowej.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  

dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a także 

akcesoriów  do środków transportowych.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej, na targowisku zlokalizowanym  

na Pl. 3 Maja, na targowisku „Mój Rynek” w Sandomierzu, na Rynku Starego Miasta, 

oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/438/2014  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek” 

w Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/439/2014  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na rynku starego Miasta, Małym 

Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierz, w których prowadzona jest 

sprzedaż. 

10. Pisma skierowane do Komisji: 

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu (pismo znak: BA 57202/15  

OB.-1/0610-7/2015 z dn. 15.10.2015 r.) dot. miejsc parkingowych dla klientów 

Urzędu Skarbowego, 
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- Firma Euro-Tour Sport &Travel (pismo z dn.  22.10.2015 r.), 

- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ( pismo znak: EG/6600/2015  

z dn. 6.11.2015 r.) – wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego  

i uprawnienia dot. Uchwały Nr XV/133/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

16 września 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz., 

- Burmistrz Sandomierza (pismo znak: NK.7021.127.2015.AKE z dn. 10.11.2015 r.) 

odpowiedź na wniosek komisji – wykonanie harmonogramu prac po pozimowym 

przeglądzie infrastruktury miejskiej. 

11. Sprawy różne. 

12. Wnioski Komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie  ścieków 

opadowych i  roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej  nawierzchni  

do kanalizacji  deszczowej  i ogólnospławnej na terenie  miasta Sandomierza na okres  

od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Mówca wskazał między innymi: 

- „zostały zachowane wszystkie terminy związane ze złożeniem wniosku o naliczane taryfy, 

- w związku z  zamieszaniem prawnym dotyczącym określania opłaty w m2 spółka 

przedstawiła inny niż dotychczas sposób naliczenia tej opłaty. W § 1 projektu uchwały 

wpisano stawkę  3,96 zł/m3. Ilość odprowadzanych ścieków wyliczono jako iloczyn 

powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni oraz średniorocznego wskaźnika opadów 

atmosferycznych dla terenu Miasta Sandomierza, liczonego za okres ostatnich 10 lat zgodnie 

z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie. Średnioroczny 

wskaźnik za lata 2005-2014 wyniósł 0,048 m3 /m2 miesięcznie, 

- zmiana wyliczenia tej stawki ma związek między innymi z wyrokiem NSA, który podważał 

konstytucyjność rozporządzenia ministra budownictwa gdzie jest zapis o ustalaniu tych opłat 

w m2, 

- znając doświadczenia okolicznych gmin w tej sprawie (np. Tarnobrzeg) ustaliliśmy,  

że bierzemy pod uwagę powierzchnię, wysokość słupa wody na miesiąc razy taryfę  

3,96 zł. Efekt końcowy jest identyczny jak przy stawce liczonej z m2 czyli 0,19 zł”. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, „dlaczego w projekcie uchwały wpisano - za m3 

powierzchni trwale utwardzonej - od kiedy to liczy się powierzchnię w metrach 

sześciennych?” 

Radny Marcin Marzec zasygnalizował potrzebę umieszczenia w projekcie uchwały wyjaśnień 

o sposobie wyliczenia tej stawki z którego będzie jasno wynikać, że taryfa jest w takiej samej 

wysokości jak w latach poprzednich. 
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Pan Tomasz Przyłucki – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PGKiM przedstawił jasne 

wyliczenie proponowanej stawki: 

Stawka dotychczasowa: 100 m2  x 0,19 zł = 19 zł miesięcznie, rocznie jest to 228 zł. 

Stawka proponowana: 100 m2 x 3,96 zł x 0,048 = 19,01 zł miesięcznie. 

Obecni na posiedzeniu mieszkańcy miasta byli zainteresowani sposobem wydatkowania 

środków pochodzących z opłat za wody opadowe. 

Radny Andrzej Gleń – stwierdził, że „gospodarowanie tymi środkami powinno być jawne, 

powinniśmy wiedzieć na co i jaka kwota została przeznaczona” 

Radny Andrzej Anwajler – poprosił o przyjęcie stawki 0,19 zł/m2. Zasugerował, aby Burmistrz 

na sesji wniósł autopoprawkę w której wyjaśni, skąd się wzięło to wyliczenie „należy ująć  

to wszystko w uchwale”. 

Radny Andrzej Gleń zgłosił wniosek formalny o pozostawienie zapisu z roku ubiegłego  

tj. stawki 0,19 zł/m2. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek formalny. Zapytała, kto jest za jego 

przyjęciem? 

Głosowano: 8 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty (jeden 

radny nie brał udziału w głosowaniu). 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z przyjęta 

poprawką – pozostawienie 0,19 zł/m2 powierzchni trwale utwardzonej. Poprosiła Naczelnika 

Wydziału, aby na Sesję przygotowano tekst jednolity z przeliczeniem i wyjaśnieniem 

zastosowanej jednostki m3. 

Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski i Pani Katarzyna Lipiec 

– Przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. 

Dyskusja. 

Radny Andrzej Anwajler zgłosił wniosek o zmianę proponowanych stawek opłat poprzez 

 ich zwiększenie  o 10% w stosunku do stawki obowiązującej. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedmiotowy wniosek. Zapytała, kto jest 

za jego przyjęciem? 

Głosowano: 2 „za”, 6 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek odrzucony. 

Następnie Członkowie Komisji wysłuchali szczegółowych wyjaśnień Naczelnika Wydziału 

Nadzoru Komunalnego i Kierownika Zakładu Usług Komunalnych. Radny Andrzej Anwajler 

zmodyfikował swój wniosek pozostawiając tabelę 1 bez zmian, kolejne tabele ze 

zwiększeniem o 10% stawki, natomiast ostatnia tabelę ze zwiększeniem o 15% stawki.   

Komisja przystąpiła do głosowania. 

Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii o przedmiotowym 

projekcie uchwały? 

Głosowano: 9 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 5  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych 

stawek opłaty targowej.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Radny Andrzej Gleń zapytał, czy projekt przewiduje podwyżkę dotychczasowych stawek? 

Pan Zenon Smuniewski wyjaśnił, że w projekcie zawarto dotychczasowe stawki. W związku  

z wchodzącymi w życie  od 1 stycznia 2016 roku zapisami ustawy o samorządzie gminnym 

opłata ta ma charakter fakultatywny, nie podjęcie tej uchwały byłoby jednoznaczne  

z rezygnacją z jej poboru. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, „czy obowiązuje uchwała o likwidacji handlu na placu 3-go 

Maja?”  

Przewodniczący Rady Miasta - Robert Pytka – powiedział między innymi, że „zgodnie  

z sugestią Wojewody Świętokrzyskiego Rada powinna usunąć lub zmienić zapis § 3 tej 

uchwały. W porozumieniu z Panem Burmistrzem padła propozycja wpisania w uchwale 

tymczasowości funkcjonowania targowiska np. do 30 czerwca 2016 r. Konieczne jest 

znalezienie innej dogodnej lokalizacji takiego targowiska”. 

Wobec braku uwag do omawianego projektu uchwały, Pani Wiesława Sabat zapytała, kto  

z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych  dziennych 

stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, a także akcesoriów  do 

środków transportowych.  

Dyskusja. 

Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Pani Wiesława Sabat zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytała, kto jest 

za? 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej, na targowisku zlokalizowanym  

na Pl. 3 Maja, na targowisku „Mój Rynek” w Sandomierzu, na Rynku Starego Miasta, oraz 

innych miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż. 

Radny Andrzej Anwajler zwrócił uwagę, że projekt jest przedłożony do zaopiniowania 

niezgodnie ze Statutem Miasta, nie został zachowany siedmiodniowy termin dostarczania 

materiałów na sesją. Zawnioskował o nieopiniowanie tego projektu uchwały. 

Pani Wiesława Sabat poddała pod głosowanie w/w wniosek. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 3 „za”, 4 przeciw, 4 „wstrzymujące się” – wniosek odrzucony. 
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Pani Wiesława Sabat zaproponowała zmianę zapisu § 2 który brzmi: „Określa się na okres  

do 31 grudnia 2016 roku inkasenta opłaty” polegającą na wpisaniu daty 30 czerwca 2016 

roku. 

W dalszej dyskusji wniesiono uwagi związane z wysokością prowizji pobieranej przez SORH 

na targowisku przy ul. Przemysłowej oraz zasadnością powierzenia spółce poboru tej opłat 

na innych placach targowych.  

Poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty. 

Radni zwrócili uwagę na konieczność opracowania programu naprawczego SORH S.A. 

Pani Wiesława Sabat zapowiedziała, że jedno z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług będzie poświęcone tej spółce. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/438/2014  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek”  

w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. Uznano że jest to dopełnienie formalności  

w związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu o określeniu inkasenta opłat targowych. 

Przewodnicząca obrad zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/439/2014  

w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na rynku starego Miasta, Małym Rynku oraz 

innych miejscach na terenie Sandomierz, w których prowadzona jest sprzedaż. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodnicząca obrad zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

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

Ad. 10 

Pani Wiesława Sabat poprosiła radnych o wyrażenie zgody na przeniesienie punktu – 

rozpatrzenie pism skierowanych do komisji – na następne posiedzenie. 

Radni wyrazili zgodę. 

Ad. 11-12 

Brak wniosków. 

Ad. 13 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

Wiesława Sabat 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


