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Protokół Nr 35/3/2017 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z posiedzenia w dniu 28 marca 2017r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Juda, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat powitała licznie przybyłych Gości, stwierdziła quorum i otworzyła 

posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji (tematycznie) 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen 

za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

5. Przyjęcie informacji na temat działalności TBM sp. z o.o. w likwidacji. 

6. Przyjęcie treści oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 

7.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska 

miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Sandomierz na rok 2017. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2016 

RM S-rza z dnia 2.03.2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta 

Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

10. Sprawy różne, wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Przewodnicząca Komisji odczytała: 

-  pismo Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” z dnia 16.02.2017 r.  – 

zastrzeżenia i wnioski dotyczące wskazanej przez Pilkington Polska lokalizacji budowy 

zakładowej oczyszczalni ścieków sanitarnych dla Pilkington w Sandomierzu, 

- interpelację złożoną przez Radnych: Andrzeja Judę, Andrzeja Bolewskiego, Andrzeja Glenia, 

Piotra Chojnackiego zawierającą zapytania związane z procedurą wydania postanowienia  

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji. 

Przewodnicząca obrad otworzyła dyskusję, w której głos zabrali: 
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Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego – powiedział, że wydane 

w tej sprawie postanowienia są oparte na opiniach jednostek nadrzędnych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Pan Ryszard Latawiec – Prezes PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – powiedział między innymi, 

że: „podległa spółce Oczyszczalnia Ścieków odbiera od Pilkington duże ilości ścieków, a jest  

w stanie przyjąć ich o wiele więcej. Jest to zakład mający odpowiednie – nieuciążliwe - 

usytuowanie z możliwością dalszej rozbudowy. Uruchomienie zakładowej oczyszczalni przy 

Pilkington znacząco zmniejszy wpływy spółki, a planowana lokalizacja - w sąsiedztwie osiedla 

mieszkaniowego - wydaje się być nietrafiona”. Poinformował również, że prowadził rozmowy 

na ten temat z Pilkongton. Zapewnił, że PGKiM chce być spółką konkurencyjną 

 i zależy mu na utrzymaniu kontrahentów. 

Radny Andrzej Bolewski poinformował, że otrzymał odpowiedź Burmistrza na złożoną 

interpelację w tej sprawie. Zaznaczył, że Pilkington stara się o stosowne pozwolenia od 

zeszłego roku, zapytał, dlaczego radni dowiadują się dopiero teraz o planowanej budowie. 

Wyraził swoją negatywną opinię o lokalizacji oczyszczalni przy Pilkington.  

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że miasto musi działać zgodnie z obowiązującym 

prawem, a przedsięwzięcia spółek prawa handlowego - w tym Pilkington – są oparte na 

swobodzie gospodarczej i rachunku ekonomicznym. Radny uważa, że ważniejsze jest 

uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego doszło do tego, że Pilkington zdecydował się na 

budowę własnej oczyszczalni. 

Radny Jacek Dybus podkreślił, że nie były w tym zakresie prowadzone żadne konsultacje 

społeczne. 

(radny J. Żyła opuścił salę obrad). 

Wobec braku innych głosów, Pani Wiesława Sabat zamknęła dyskusję. 

Przewodnicząca obrad odczytała pismo Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska znak: IK.7021.2.279.2017.B z dnia 24.02.2017 r w sprawie 

przeprowadzonej kontroli w PEC Sandomierz na wniosek mieszkańca Sandomierza. Kontrola 

nie wykazała uchybień w pracy kotłowni. 

Pani Wiesława Sabat zapoznała radnych z zawiadomieniem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach (Sygn. akt I SA/Ke 131/17 z dnia 14 marca 2017 roku)  

o terminie  rozprawy – dot. skargi jednej ze spółek na uchwałę Nr XXXIV/421/2016 w sprawie 

taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych.  

Poinformowała radnych, że co to tej uchwały wpłynął także inny wniosek o usunięcie 

naruszenia prawa – do wglądu. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz 

osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Projekt przewiduje 

wprowadzenie niższej opłaty za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej będących 

pasażerami pociągów turystycznych PKP. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Przyjęcie informacji na temat działalności TBM sp. z o.o. w likwidacji. 

Informacje o działalności spółki złożył Pan Wojciech Brzezowski – Prezes TBM sp. z o.o. w 

likwidacji. 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z treścią oświadczenia Rady Miasta Sandomierza w sprawie 

przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu. 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy 

ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Janusz Stasiak – Kierownik Zakładu 

Budżetowego „Targowiska Miejskie”. 

Po wnikliwej analizie projektu uchwały przystąpiono do głosowania. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 

2017. 

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, komisja przystąpiła do głosowania. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2016 RM S-rza z dnia 

2.03.2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Sandomierza miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. 

Komisja nie wniosła uwag do proponowanych zmian. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10, 11 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

      Wiesława Sabat 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 


