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Protokół Nr 12/10/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

7 grudnia 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Andrzej Bolewski, 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Piotr Majewski. 

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: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia złożone przez 

Sandomierską Spółdzielnię Mieszkaniową (pismo znak: EG/6600/2015 z dnia 6.11.2015 r.). 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu 

sp. z o.o. na lata 2015-2019 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- Firma Agro – Handel sp. J. Marek Lipiec i Jerzy Lipiec - wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa  

w uchwale Nr XVIII/168/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków 

opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni  

do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza, 

- Firma Euro Tour Sport & Travel - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale  

Nr XVIII/168/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych  

i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji 

deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza, 

- 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, 

- Pan P. P.*– skarga na uchwałę Nr VII/25/2015 Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Sandomierza na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., 
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- Uchwała Nr 83/2015 Kolegium RIO w Kielcach w sprawie stwierdzenia nieważności 

w części uchwały XVII/148/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 

na terenie miasta Sandomierza. 

9.  Zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza na wniosek Komisji z dnia 

26.11.2015 r. (NK.7135.126.2015TPI1) 

10. Przyjęcie informacji o wykonaniu prac po przeglądzie pozimowym 

(NK.7021.127.2015.AKE). 

11. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia złożone przez Sandomierską 

Spółdzielnię Mieszkaniową (pismo znak: EG/6600/2015 z dnia 6.11.2015 r.). 

Pani Wiesława Sabat odczytała treść wezwania. 

Radny Marcin Marzec – poinformował, że Komisja Rewizyjna przekazała „to wezwanie do 

rozpatrzenia komisji merytorycznej w związku z jej kompetencjami”. 

Pan Kazimierz Stolarski przedstawił uregulowania prawne na podstawie których opracowany jest 

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz – uchwalony 

uchwałą Nr XV/133/2015 z dnia 16 września 2015 roku. 

Mówca podkreślił, że przedsiębiorstwo zabezpiecza odpowiednie ciśnienie wody w sieci 

wodociągowej. Od kilku lat parametrem jest ciśnienie wody na wyjściu z hydroforni – 3,3 bara. 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Sandomierskiej spółdzielni Mieszkaniowej podkreślili, że jako 

zarządcy budynków spółdzielni nie są w stanie zabezpieczyć odpowiedniego ciśnienia wody jeśli 

dostawca zastrzega w uchwale ciśnienie minimalne. W przypadku gdy dojdzie do sytuacji, że to 

minimalne ciśnienie będzie w sieci  mieszkańcy bloków spółdzielni pozostaną bez wody w kranach” 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że dokładne ustalenia co do dostarczania wody powinny się odbyć 

na zasadzie umowy -porozumienia pomiędzy stronami czyli SSM i PGKiM 

Pan Kazimierz Stolarski podkreślił, że spółce zależy na tym aby sprzedawać wodę. 

Radny Andrzej Gleń złożył wniosek formalny o wprowadzenie stosownych regulacji umożliwiających 

dostarczenie mieszkańcom wody pod odpowiednim ciśnieniem. 

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

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. 

na lata 2015-2019. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan 

Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego oraz Pan Kazimierz Stolarski – Prezes 

PGKiM w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli poprawek do projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie dokumentu i zapytała, kto jest za 

takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 
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Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

(na posiedzenie przybył radny Tomasz Frańczak – obecnych 11 radnych) 

Komisja zapoznała się z treścią uzasadnienia. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie dokumentu. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i nie wniosła żadnych uwag.. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie dokumentu. Zapytała, kto jest za? 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

Radni zapoznali się z uzasadnieniem. Uwag nie wniesiono. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie dokumentu. Zapytała, kto jest za? 

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

Ad. 8 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o odczytanie treści dwóch pism ponieważ dotyczą tej samej sprawy. 

Radny Sylwester Łatka odczytał kolejno pisma: 

1. Firma Agro – Handel sp. J. Marek Lipiec i Jerzy Lipiec - wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa w uchwale Nr XVIII/168/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie 

ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 

do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza. 

2. Firma Euro Tour Sport & Travel - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr 

XVIII/168/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i 

roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji 

deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza. 

Radni omówili treść zarzutów. Dotyczą one sposobu naliczania opłat i przyjęcia stawki za metr 

sześcienny, za miesiąc.  

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że radni otrzymali wyjaśnienia w tej sprawie podczas 

opiniowania tego projektu uchwały. Przy procedowaniu projektu komisja zawnioskowała o 

pozostawienie sposobu naliczania tej opłaty. 

Radny Andrzej Glen złożył wniosek formalny o przedstawienie na piśmie Komisji wyjaśnień w związku 

z uwagami podniesionymi w wezwaniach do usunięcia naruszenia prawa. 

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

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

3. Pan P. P. * – skarga na uchwałę Nr VII/25/2015 Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Sandomierza na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., 
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Komisja zapoznała się z treścią skargi. Skarżący stwierdza, że wprowadzenie opłaty stałej za 

przyłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacji jest niezgodne z prawem.  

Radni poprosili obecnego na posiedzeniu Pana Kazimierza Stolarskiego o zajęcie stanowiska 

w tej sprawie. 

Pan Kazimierz Stolarski stwierdził, między innymi, że „opłata za przyłącze obowiązuje od 

kilku lat, jest zgodna z obowiązującymi przepisami, organ nadzoru nie zakwestionował jej 

treści”. 

 

4. Uchwała Nr 83/2015 Kolegium RIO w Kielcach w sprawie stwierdzenia nieważności w 

części uchwały XVII/148/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 

na terenie miasta Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z treścią uwag. 

 

 

Ad. 9 

Zapoznanie się z odpowiedzią udzieloną przez Burmistrza na wniosek Komisji z dnia 

26.10.2015 r. (pismo znak: NK.7135.126.2015TPI1 z dnia 27.11.2015 r.) 

Komisja przyjęła informacje w sprawie prac remontowych wykonanych prze zarządcę 

wspólnot mieszkaniowych – PGKiM w Sandomierzu w 2015 roku. 

 

Ad. 10 

Przyjęcie informacji o wykonaniu prac po przeglądzie pozimowym (pismo znak: 

NK.7021.127.2015.AKE z dnia 10.11.2015 r.). 

Komisja zapoznała się z zestawieniem – wykonanie prac w związku z pozimowym przeglądem 

infrastruktury miejskiej. 

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 

 

*) 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.). 
 


