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Protokół Nr 39/3/2014 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 24 marca 2014 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, stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad Komisji i otworzył posiedzenie.  
 
Ad. 2 

 Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P.-K.*). 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do 

naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadania: „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 777 – ul. Lubelska w Sandomierzu”. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026. 
9. Wnioski Komisji. 
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 
Przewodniczący Komisji przedstawił treść załącznika nr 1 do projektu uchwały. Zwrócił 
uwagę na stawki obowiązujące handlujących na zieleniaku „Mój Rynek””. Zawnioskował  
o obniżenie stawki z 5 zł na 3 zł.  
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele handlujących na zieleniaku „Mój Rynek” zwrócili się  
z prośbą o przychylenie się do powyższej propozycji. 
Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przedstawionym wyżej wnioskiem? 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak powiedział, że powyższą poprawkę do projektu uchwały przedstawi na 
sesji. 
Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z przyjętą poprawką? 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P.-K.*) na bezczynność 
burmistrza w przedmiocie odzyskania przez gminę nieruchomości przy ul. Opatowskiej. 
Komisja zapoznała się z treścią uchwały uznającej skargę za nieuzasadnioną. Przewodniczący 
komisji przedstawił uzasadnienie. 
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do uzasadnienia. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (1 osoba nieobecna podczas 
głosowania ) – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do naruszenia 
prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza. Wezwanie wniesione przez Panią E. K.*) i A. F.*) 
na uchwałę nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.03.2013 r. w sprawie 
MPZP os. „Salve Regina” wraz z terenami przyległymi. 
Komisja zapoznała się z treścią uchwały. Przewodniczący komisji przedstawił uzasadnienie. 
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do uzasadnienia. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (1 osoba nieobecna podczas 
głosowania ) – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Świętokrzyskiemu na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 – ul. 
Lubelska w Sandomierzu”. 
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem radni nie wnieśli uwag. 
Pan Zbigniew Rusak zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu? 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (1 osoba nieobecna podczas 
głosowania ) – opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta – przedstawił dane dotyczące wprowadzanych 
zmian. 
Radni w dyskusji wyrazili swoje wątpliwości co do lokalizacji basenu letniego. Zwrócono 
uwagę, że kwoty przeznaczone w projekcie uchwały na ten cel można lepiej wykorzystać. 
Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie i zapytał, kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem w/w projektu uchwały? 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2014 – 2026. 
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do w/w projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 9-10 

Przewodniczący komisji poinformował, że pisma skierowane do komisji zostaną rozpatrzone 

na najbliższym posiedzeniu, stwierdził wyczerpanie porządku obrad 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.).  
 


