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Protokół Nr 18/4/2012 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
w dniu 20 marca 2012 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług stwierdził na podstawie listy prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XIII/132/2011 

Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 listopada 2011 roku  w sprawie utworzenia  
gminnej jednostki budżetowej – Zakładu Komunalnego w Sandomierzu.  

4. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. 
zarządzania i administrowania  budynkami i lokalami będącymi  własnością 
Gminy Sandomierz  

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2012 rok.  
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia oraz 

określenia  opłat  za parkowanie  pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz 
określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów 
oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 
zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
- Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu (Pa.400/11 z dnia 31.01.2012 r.) 
- Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu (RD-5321-5/12 z dnia    
31.01.2012r.) 
-  R. i T. K. *) - (z dnia 16.02.2012 r.) 
-  SBM „Sandomierz” (z dnia 10.02.2012 r.) 
- Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa (PS/1327/2012 z dnia 27.02.2012 r.) 
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej (z dnia 26.01.2012 r.) 
11. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
12. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
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Ad.3 
 Przewodniczący obrad poprosił Pana Marka Bronkowskiego – Zastępcę 
Burmistrza o przedstawianie kolejno uzasadnień do projektów uchwał opiniowanych 
przez Komisję. Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie  
uchylenia Uchwały Nr XIII/132/2011 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 30 listopada 
2011 roku  w sprawie utworzenia  gminnej jednostki budżetowej – Zakładu 
Komunalnego w Sandomierzu.  
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o wydanie pozytywnej opinii w głosowaniu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
 Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. zarządzania i 
administrowania  budynkami i lokalami będącymi  własnością Gminy Sandomierz. 
Komisja nie wniosła uwag do omawianego projektu uchwały. Przewodniczący obrad 
poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 
Glosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad 5 
 Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok  
Pan Marek Bronkowski poinformował, że omawiany projekt ma związek z poprzednimi 
projektami uchwał ponieważ dotyczy przesunięć środków budżetowych związanych z 
nie powołaniem nowej jednostki budżetowej. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 
 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta na 2012 rok. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 
 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 Marian Zwierzyk – Naczelnik 
Wydziału Nadzoru Komunalnego. Wyjaśnił że zmiana dotyczy rozszerzenia strefy 
parkowania w ul. Słowackiego oraz wprowadzenia linii parkowania płatnego przy ul. 
Podwale. 
Po dyskusji Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego 
projektu uchwały 
Głosowano: 4 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 1 „przeciwny”  – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 
 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
oraz określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów 
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oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu  
Członkowie komisji nie wnieśli uwag.  
Głosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”  – opinia pozytywna. 
 
Ad. 9 
 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i 
zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 10 
 Komisja zapoznała się z pismami: 

1. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu  znak: Pa.400/11 z dnia 31.01.2012 r. w 
sprawie procedury uchwalenia uchwały Nr XII/118/2012 w sprawie 
zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. 

2. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu  znak: RD-5321-5/12 z dnia 
31.01.2012 r. dot. bezpieczeństwa ruchu na ul. Salve Regina. 

3. Po zapoznaniu się ze skargą Państwa R. i T. K.*) z dnia 16.02.2012 r. Komisja 
stwierdza, że zarzuty zawarte w w/w piśmie rozpatrywała już komisja 
merytoryczna  - Rewizyjna oraz Komisja Praworządności. Ponadto wiadomym 
jest, że w sprawach dotyczących wynajęcia lokalu przy ul. Opatowskiej 3 dla 
Państwa K., toczą się postępowania przed organami wyższej instancji.  

4. Pan Andrzej Bolewski poinformował obecnych że, pismem z dnia 9 lutego 2012 r. 
zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o podjęcie doraźnych 
działań zmierzających do zabezpieczenia terenu osiedla SBM „Sandomierz” przed 
powodzią. Mówca podkreślił, że dotychczasowe działania władz są rozciągnięte 
w czasie natomiast zagrożenie nawałnicą lub powodzią wymaga podjęcia działań 
natychmiastowych. Dlatego zwrócił się z żądaniem do Marszałka o: 

- podniesienie opaski rowu od strony śluzy w wale przy ul. Zarzekowice, 
- wymianę średnic przepustów 1 i 2 na rowie melioracyjnym, 
- rewitalizację cieku wodnego „Atramentówka”. 
Mówca podkreślił, że konieczne jest zwołanie sesji tematycznej poświęconej 
zabezpieczeniu  Sandomierza przed powodzią. 
Komisja poparła wniosek w głosowaniu – 5”za” – jednogłośnie. 
5. Komisja zapoznała się z treścią pisma  Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

(PS/1327/2012 z dnia 27.02.2012 r.)  zawierającym stanowisko w sprawie 
podwyżki taryf za wodę i ścieki.  

6. Komisja dokładnie przeanalizowała treść pisma Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Niepołomickiej (z dnia 26.01.2012 r.) 

Inicjatywa Stowarzyszenia oraz poparcie wielu instytucji jakie jej towarzyszy 
świadczy o ogromnym zaangażowaniu społecznym w ukierunkowywaniu 
programów rządowych opracowywanych dla poprawy bezpieczeństwa terenów 
powodziowych.  
Komisja jednogłośnie poparła wnioski zawarte w w/w piśmie i zwraca się  
z prośbą do Burmistrza Sandomierza o przesłanie Zainteresowanym stanowiska 
sandomierskiego samorządu  w sprawie założeń   projektu polityki wodnej państwa 
do roku 2030. 
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Ad. 11 
WNIOSKI KOMISJI 
Tomasz Masternak wnioskuje o:  
 - przygotowanie elektronicznego systemu kontroli prywatnych przewoźników (GPS) w 
zakresie przestrzegania rozkładów jazdy, celem wyeliminowania nieuczciwej 
konkurencji  
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Bolewski prosi o poparcie wniosku mieszkańców ul. Zarzekowice i 
wykonanie dokumentacji drogi dojazdowej do posesji Zarzekowice 2 do 14 oraz  
zabezpieczenie w budżecie  roku 2013 środków na wykonanie tej drogi. 
Zgłasza konieczność uporządkowania ul. Lwowskiej od Tarnobrzega poprzez 
wyegzekwowanie od właściciela pilnego przystąpienia do prac porządkowych, lub 
przejęcie tej drogi przez miasto. Wjazd od strony Tarnobrzega jest zaśmiecony, psuje 
wizerunek miasta i województwa. 
Pan Andrzej Bolewski zapoznał obecnych z wnioskami grupy radnych dotyczącymi 
podjęcia  prac legislacyjnych  w sprawach: 
aktualizacji planu rozwoju lokalnego miasta  Sandomierza do roku 2015, 
przystąpienia do strefy ekonomicznej Euro  Park  Mielec. 
Komisja poparła powyższe wnioski jednogłośnie. 
 
Ad. 7 
Pan Zbigniew Rusak podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie. 
       
 
 
 

       Zbigniew Rusak 
   Przewodniczący  

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 – 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.) 
 


