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Protokół nr 20/6/2008 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
  w dniu 23 maja 2008 rok 

 
    
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan 
Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty Porządek obrad – ( 7 głosów „za”, 0 głos „wstrzymującchy się”, 0 głosów 
„przeciwnych”) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
b) nabycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny,  
    oznaczonej nr działki 84/3  z przeznaczeniem pod budowę drogi publicznej – ulicy  
    Kubaszewskiego, 
c) określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym  
      na Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki,   przedstawił i wyjaśnień udzielił: Pan Marek Bronkowski – 
Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Komisja po przeanalizowaniu projektu Statutu Ekologicznego Związku  Gmin 
Dorzecza Koprzywianki wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian: 
- w  Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania” § 8.1 naleŜy 
rozwaŜyć moŜliwość aby liczba członków poszczególnych gmin w Związku była 
uzaleŜniona od wniesionego wkładu przez daną gminę (ilość członków od wartości 
wniesionego wkładu) 
- w  Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania” § 12.3 
Przewodniczący lub jego Zastępca przygotowuje, zwołuje i prowadzi obrady mając na 
celu ich skuteczność i sprawność, udziela głosu, pilnuje prawidłowości protokółu, 
zarządza sprostowanie protokółu.  

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
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Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług po dyskusji  

i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Statutu Ekologicznego Związku  Gmin Dorzecza Koprzywianki wraz z poprawkami 
Komisji – zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie: 7 głosów „za”, 0 głosów 
przeciwnych, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
b) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  
z przeznaczeniem pod budowę drogi – ulicy Kubeszewskiego wraz uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
c) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasenta 
opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja  
w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień udzielili: Pan Marek 
Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz Pan Jarosław Szczerowoda – 
Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 

 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których:  

 
• Burmistrz Sandomierza - Jerzy Borowski zwraca się z prośbą o rozwaŜenie 

propozycji zmiany lokalizacji budowy przedszkola nr 6 w Sandomierzu. 
 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” prosi o: 
- sfinansowanie budowy nowego parkingu od strony frontu Przychodni, 
- usunięcie krzewów, które rosną przed frontem Przychodni są przerośnięte, stare  
   i razem z samosiewkami drzew szpecą wyglądem, 
- zlikwidowanie murku wokół Przychodni łącznie z wyznaczonym miejscem  
    na śmietnik, który jest równieŜ składowiskiem śmieci, dowoŜonych  
    prawdopodobnie w nocy z okolicznych wsi. 

Wniosek Komisji 
Komisja po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, poparła prośby NZOZ 

„Rodzina” opiniując pozytywnie zawarte w piśmie sprawy oraz wnioskuje  
o załatwienie w/w spraw. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty : 4 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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• Pan Zenon P.∗ zam. w Sandomierzu pismo z dnia 07.04.2008 r odpowiada na 
otrzymane pismo z dnia 2.04.2008 r SM 5232-1/27/08. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza pismo znak SM 5232-1/41/08  

odpowiada na pismo Pana Zenona Paś z dnia 23.04.2008 r. i 24.04.2008 r. 
 

• Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza – powiadamia Pana Stanisława 
Masternaka Starostę Sandomierskiego, „iŜ być moŜe będę zmuszony, 
korzystając z postanowień ust. 2 § 10 umowy w sprawie prowadzenia jako 

            wspólnej instytucji kultury – Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zawartej  
            w dniu 8 lipca 2007 r., do jej wypowiedzenia.  
W konsekwencji powyŜszego, od początku 2009 r., z budŜetu Sandomierza 
prawdopodobnie nie będziemy przekazywać dotychczasowych kwot na utrzymanie 
Muzeum Okręgowego.”   

 
• Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o nieodpłatne przekształcenie prawa uŜytkowania  wieczystego  
w prawo własności nieruchomości połoŜonej przy ul. Jakubowskiego 5  
w Sandomierzu o pow. 1380 m², stanowiącą działkę ewidencyjna nr 334  
(Kw nr 13462). 

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, proponuje udzielenie 
pomocy Zarządowi Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sandomierzu  
np. jeŜeli istnieje moŜliwość prawna w formie nieodpłatnego przekazania lub sprzedaŜy 
działki połoŜonej przy ul. Jakubowskiego 5 za symboliczną złotówkę. 

 
• Państwo Ryszarda i Tomasz K.∗  zam. w Sandomierzu dot. proponowanego 

lokalu przy ul. Opatowskiej 15. 
 

• Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” prosi  
o podtrzymanie zatwierdzonego w budŜecie miasta Sandomierza zakresu 
remontu ulicy K.K. Baczyńskiego, tj wykonanie nowego dywanu asfaltowego 
na odcinku wzdłuŜ MOSiR do przychodni zdrowia. 

 
• Mieszkańcy ul. Tadeusza Króla 4: Pan Marian G.∗, Pani Zofia F.∗,  

Pan Bronisław W.∗ proszą o: 
            - postawienie tablicy z napisem – postój tylko dba mieszkańców bloku 4, 
            - w chodniku załoŜyć kratki przelotowe od rynien do gruntu lub studzienek    
            kanalizacyjnych, 
            - kontrolę stojących samochodów na chodnikach i parkingu, złe parkowanie  
            nie moŜna przejść, 
           - Policja lub StraŜ Miejska raz na kilka miesięcy powinna przeprowadzić,    
           kontrolę samochodów. 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
∗  
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Ad. 5 
Komisja wnioskuje o: 
- przygotowanie informacji dot. korzystania z lokali mieszkalnych z zasobów  
     komunalnych Gminy Sandomierz przez radnych Miasta Sandomierza i ich rodziny  
     w okresie dwóch kadencji (obecna i poprzednia kadencja ok.10 lat), 
- wyrównanie nawierzchni ul. Westerplatte na odcinku od ul. Frankowskiego  
    do ul. Mickiewicza (np. wyrównanie spycharką i wysypanie drobnych kamieni), 
- podjęcie działań wraz ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu w sprawie  
   oświetlenia ul. Mickiewicza od strony Kobiernik (tablica informacyjna – Sandomierz   
  wita), 
- uporządkowanie Cmentarza śołnierzy Radzieckich przy ul. Mickiewicza, 
- zwiększenie częstotliwości patroli na Cmentarzu śołnierzy Radzieckich przy  
    ul. Mickiewicza, 
- wyprostowanie skrzywionej bariery ochronnej i jej przedłuŜenie o 2 metry  
   przy ul. Kochanowskiego, 
- naprawienie zapadniętej kostki wokół studzienki kanalizacyjnej przy  
    ul. Kochanowskiego, 
- usunięcie dziury w jezdni na skrzyŜowaniu ulic: ul. 15 sierpnia z ul. Frankowskiego   
  (przy pustostanie Pana S.∗), 
 
 
Ad. 6 
       Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                                
                                                                            
 
 
                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


