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Protokół nr 22/8/2008 

                    z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
w dniu 30 września 2008 rok 

 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 14.00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 16.00 
  
   
     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 – ( 8 głosów „za”, 0 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o wykonaniu budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2008  
     roku w części dotyczącej zakresu działania Komisji. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta na 2008 r., 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, 
c) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
    Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  
     przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”, 
d) w związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –  
     ściekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach  
     Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
e) określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku”  
      zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu, 
f) w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta,  
     Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których | 
     prowadzona jest sprzedaŜ, 
g) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice,  
    oznaczonej  nr ewid. 1611/3, 
h) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w m. Mszana Dolna,  
     oznaczonej nr ewid. 5647. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
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Ad. 3 
Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 

2008 roku w wersji doręczonej Członkom Komisji – załącznik Nr 2 do Protokołu. 
Szczegółowych informacji udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, Ŝe Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu zaopiniowała 
pozytywnie sprawozdanie z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku. 
 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do wykonania 
budŜetu za I półrocze 2008 roku i zaopiniowali pozytywnie (8 głosów „za”, 0    głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu) wykonanie budŜetu  Miasta za I półrocze  2008 roku w części dotyczącej 
zakresu działania Komisji. 
 
 
Ad. 4 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok  
wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
 
b) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, 
wraz z uzasadnieniem. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 9 głosów „za”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”, 0   głosów „przeciwnych”.  
 
c) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  
w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej pr zy 
ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 9 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
 
 
 
 
 
 



 3 

d) 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 

przedstawił projekt uchwały w związku z przygotowaniami projektu 
„Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Starego Miasta  
w Sandomierzu” do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko,  wraz z uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 9  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
e) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 
inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku” zlokalizowanym 
przy ul. Koseły w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem zaopiniowała pozytywnie –  
8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba 
nie brała udziału w głosowaniu. 
 
f) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia inkasenta 
opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach 
na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaŜ. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Jarosław 
Szczerowoda  - Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - 8 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 

 
g) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej  
w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice, oznaczonej  nr ewid. 1611/3, wraz  
z uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 8 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
h) 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w m. Mszana Dolna, oznaczonej nr ewid. 5647 wraz z uzasadnieniem przedstawiła  
i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa. 

Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 9  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
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Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których:  

 
• Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 zwraca  

się z prośbą o przeanalizowanie moŜliwości finansowania robót remontowych 
min. wykonania remontu chodników, parkingów z budŜetu Miasta. 

 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza udzielił odpowiedzi na wniosek 
zawarty w Protokole nr 21/7/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług w dniu 14 lipca 2008 roku. 

 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza zwraca się do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wykonanie chodnika wzdłuŜ  
ul. OŜarowskiej (od skrzyŜowania z instalacją świetlną w kierunku OŜarowa).  

 
 

• Pan Zenon P.∗ zam. w Sandomierzu przywołując pismo z dnia 18.09.2008 
Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu, znak: ZDP-5532/302/2008 
przekazujące Decyzję SKO w Kielcach „celem realizacji” to jest usunięcia 
zapisu „Dotyczy takŜe niepełnosprawnych”. 

 
 

• Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu po rozpoznaniu zawiadomienia  
w sprawie niedopełnienia obowiązków słuŜbowych przez członków Komisji 
Przetargowej powołanej przez Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie 
remontu stropu i schodów Bramy Opatowskiej postanowiła odmówić wszczęcia 
śledztwa w w/w sprawie. 

 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- wykonanie chodnika wzdłuŜ ul. OŜarowskiej (od skrzyŜowania z instalacją świetlną  
   w kierunku OŜarowa), 
- wykonanie progów zwalniających na ul. Dąbrowskiego, 
- wystąpienie do właściciela ogrodu przy ul. Westerplatte o odbudowanie chodnika,  
    który został zniszczony  przy ul. Westerplatte przy wycinaniu drzew w ogrodzie. 
- naprawienie chodnika przy ul. Harcerskiej (podmyte płyty), 
- uporządkowanie skrzyŜowania na ul. Wojska Polskiego i 11 –go Listopada  
    (zapadliska, studzienka telekomunikacyjna), 
- rozwiązanie sprawy nielegalnego przytuliska  dla psów. 
Komisja pyta czy przewidziany jest parking przy blokach na ul. Lubelskiej? 
 
 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 7 
       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 


