
Protokół Nr 33/5/2013 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 25 września 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług.  

 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1,2 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący obrad, poinformował, że Komisja nie ma 

wymaganego quorum w związku z czym, nie podejmie w dniu dzisiejszym wiążących decyzji. 

Poprosił obecnych członków Komisji o zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: 

1. Rozpatrzenie pisma Pana J. M.*) z dnia 30.08.2013 r. 

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 r. 

3. Zamknięcie obrad 

Radni przyjęli bez uwag w/w plan obrad. 

 

Ad. 3 

Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego – przedstawił informacje 

dotyczące wniosku Pana J. M.*) z dnia 3.04.2013 r. Mieszkaniec Sandomierza wnosi 

zastrzeżenia co do usytuowania rury spustowej umieszczonej nad oknem jego mieszkania.  

Z powodu wadliwego usytuowania w/w rury istnieje groźba zalania mieszkania. Uciążliwością 

jest także przesiadywanie na niej gołębi co powoduje zabrudzenia okna i parapetu. W dniu 

30.08.2013 r. Pan J. M.*) złożył w tej sprawie do Rady Miasta Sandomierza zażalenie na 

bezczynność Gminy Sandomierz oraz PGKiM-u – jako zarządcy budynku. 

Pan Marian Zwierzyk poinformował o podjętych przez Wydział Nadzoru Komunalnego 

próbach załatwienia tej sprawy. 

Radni zapoznali się z dokumentacją fotograficzną załączoną do pisma Pana J. M.*) z dnia 

30.08. 2013 r. 

Poprosili Pana Mariana Zwierzyka o pisemne wyjaśnienie jakie kroki podjął Urząd Miasta w 

celu rozwiązania powyższego problemu. 

Ustalono, że na posiedzeniu w dniu 30.09.2013 r. Komisja wypracuje jednoznaczne 

stanowisko w sprawie zażalenia Pana J. M.*). 

 

Ad. 4 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 

roku. 

 

Ad. 5 

Pan Zbigniew Rusak 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.).  
 


