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Protokół Nr 33/1/2017 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2017r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecna: Mariola Stępień. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Prezentacja projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego  

w Sandomierzu. 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 roku. 

5. Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 

6. Pisma skierowane do komisji: 

- Agro Handel Sp. j. M. L.)* i J. L.)*, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale  

Nr XXXIV/421/2016 Rady Miasta Sandomierza z dni 14 grudnia 2016 roku w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych (…), stanowisko Burmistrza Sandomierza w powyższej sprawie, 

pismo znak: NK.7000.2.2017.DMI z dnia 09.01.2017 r. 

7. Wnioski komisji, sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Prezentacja projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego  

w Sandomierzu – wizualizacja cmentarza. 

Komisja zapoznała się z elektronicznym systemem – mogily.pl – do administrowania 

cmentarza komunalnego na Krukowie w Sandomierzu. 

Przedstawiciele PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. przedstawili funkcje programu, z których 

najważniejsze to: 

- interaktywny plan cmentarza, na którym można znaleźć dane o wszystkich grobowcach 

wraz z miniaturą zdjęcia, 

- Wirtualny spacer możliwy z dwudziestu punktów, 

- Wyszukiwarka, która pozwala odnaleźć osobę pochowaną, zdjęcie grobu oraz lokalizację. 

Radni z uznaniem wypowiadali się o zainstalowanym programie. 

Ad. 4 

Pani Wiesława Sabat odczytała treść sprawozdania z pracy komisji w 2016 roku: 

„W 2016 roku komisja odbyła szesnaście posiedzeń. 
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Znaczna część pracy polegała na opiniowaniu projektów uchwał, wnoszonych do Rady 

Miasta przez Burmistrza Sandomierza. 

Komisja zajmowała się sprawami zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie Miasta 

Sandomierza.  

Dwa posiedzenia komisji były poświęcone przeprowadzeniu analizy funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. Zapoznano się z przepisami regulującymi transport zbiorowy. 

Zaproszono wszystkich przewoźników prywatnych działających w mieście oraz 

przedstawicieli Zakładu Komunikacji Miejskiej – PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o.   

Omówiono zagadnienia związane z obniżeniem kosztów przejazdów, określeniem 

przystanków oraz zasad korzystania z tych przystanków, współpracy przewoźników poprzez 

ścisłe stosowanie się do rozkładów jazdy. 

Po przeprowadzeniu stosownej analizy wyraziła opinię w sprawie rozwiązania spółki akcyjnej 

pod firmą : Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 

Przedyskutowano zasadność powołania zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie” 

Komisja opiniowała szereg projektów uchwał w tak ważnych sprawach jak: 

- ustalenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

- określenie miejsc w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie 

Sandomierza oraz określenia inkasentów, 

-  wysokość jednorazowych dziennych stawek opłat targowych na targowiskach miejskich, 

- wysokość opłat za wstęp do obiektu użyteczności publicznej w Sandomierzu : Bramy 

Opatowskiej, 

- gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym regulamin utrzymania czystości  

i porządku, 

- ustalenie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza. 

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Sandomierz na rok 2016. 

- zasady dofinansowania rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Duża część pracy komisji była poświęcona omówieniu sprawozdań z działalności jednostek 

podlegających miastu w tym z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu 

targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu za 2015 rok. 

Przyjęto informację o realizacji budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok  

w działach; 

600 – Transport i łączność 

 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 71035 – Działalność usługowa, cmentarze 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

Wprowadziła wnioski do projektu budżetu i przekazała je do analizy Komisji Budżetu  

i Finansów”. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o przyjęcie sprawozdania w głosowaniu. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt planu pracy i poprosiła o wnoszenie uwag. 
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Lp. Temat posiedzenia Zaproszeni Termin 

1. Opracowanie planu pracy Komisji 

na 2017 rok 

 styczeń 

2. Ogólne informacje nt. 

funkcjonowania cmentarza 

komunalnego w Sandomierzu – 

prezentacja – wprowadzenie 

wizualizacji 

Wydział NK, 

Przedstawiciele 

PGKiM w 

Sandomierzu Sp. z 

o.o. 

styczeń 

3. Przyjęcie informacji o realizacji 

zadań własnych gminy 

powierzonych spółkom gminnym 

tj.: 

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o., 

PEC Sp. z o.o. 

Wydział NK, 

Przedstawiciele 

PGKiM w 

Sandomierzu Sp. z 

o.o. i PEC Sp. z o.o. 

marzec/kwiecień 

4. Spotkanie z kierownictwem nowo 

powstałego Zakładu Budżetowego 

Targowiska Miejskie celem 

omówienia funkcjonowania placu 

targowego przy ul. Przemysłowej 

Wydział NK 

Przedstawiciele  

Zakładu 

Budżetowego 

czerwiec 

5. Opiniowanie projektów uchwał 

skierowanych do Komisji 

 wrzesień 

6. Opracowanie wniosków do 

budżetu miasta na 2018 rok 

 cały rok 

7. Rozpatrywanie pism skierowanych 

do Komisji 

 cały rok 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o przyjęcie powyższego planu, zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 11 „za” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Pani Wiesława Sabat poprosiła radnych o zapoznanie się z treścią pism skierowanych do 

komisji. 

Ad. 7 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 8  

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

      Wiesława Sabat 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

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 (j.t. Dz.U.2016.1764), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 


