
Protokół Nr 20/6/2020 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 22 czerwca 2020 roku 
 
 
Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00 
Godz. zakończenia obrad: 14:15 
 
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zaplanowane było wspólnie  
z Komisją Praworządności. W tym dniu Komisja Praworządności nie miała quorum.  
Obecni jak w załączonej liście obecności.  
Radni nieobecni: Kazimiera Bednarska, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Marcin Świerkula, 
Jerzy Żyła.  
W związku z powyższym posiedzenie odbyła jedynie Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług. 
Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Jerzy Żyła, Marek Strugała, Krzysztof Szatan. 
Zaproszeni goście:  
Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza; 
Jarosław Szczerowoda – Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                    
w Sandomierzu.  
 
Ad. 1  
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na 
posiedzeniu jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług.   
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniające uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

4. Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2019 rok.  
5. Sprawy różne, wnioski komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 
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Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego 
porządku obrad. 
Uwag nie zgłoszono. 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosownie. 
Wynik Głosowania: 
„za” – 9; 
„przeciw” – 0; 
„wstrzymujących się” – 0; 
Radny Andrzej Majewski stwierdził przyjęcie porządku obrad. 
 
Radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji przywitał zaproszonych gości. 
 
Ad. 3  
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 
określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  
 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poprosił radnego Marka Chruściela  
o zabranie głosu. 
 
Radny Marek Chruściel - przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że jako 
Komisja Praworządności opiniowaliśmy ten projekt uchwały, ale nie podjęliśmy ostatecznej 
decyzji. Projekt uchwały jest pokłosiem wniosku Pani M.P.*) mieszkanki Sandomierza. 
Sprawa sporna dotyczy Załącznika Nr 1 do tego projektu uchwały. Dotychczasowy zapis  
w pkt. 15 skutkuje tym, że mężczyźni będą musieli oddać co najmniej 18 litrów krwi, a nie jak 
dotychczas 15 litrów by móc parkować bezpłatnie. W przypadku kobiet ilość oddanej krwi 
wynosić będzie 15 litrów. Następnie dodał, że do Komisji Praworządności wpłynęło pismo 
Pani M.P.*) mieszkanki Sandomierza, która wnioskuje o zmianę dotychczasowych zapisów 
uchwały, by osoby, które posiadają II stopień honorowego dawcy krwi mogli parkować 
bezpłatnie. W związku z tym komisja wystąpiła o informacje, ile osób na terenie Sandomierza 
posiada I a ile II stopień Honorowego Dawcy Krwi. 
 
Jarosław Szczerowoda - inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                             
w Sandomierzu powiedział, że pismo wpłynęło w dniu dzisiejszym od Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Sandomierzu. Zgodnie z treścią pisma I stopień posiada 289 osób a II stopień 419 
osób. Na podstawie obecnej uchwały wydano 265 kart w ramach bezpłatnego parkowania 
na terenie Sandomierza dla tych osób, które posiadają I stopień.  
 
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że mężczyzna w ciągu 
roku może oddawać krew 6 razy a kobieta 4 razy. 
 
Radny Marek Chruściel zapytał, czy w myśl projektu uchwały osoba posiadająca oznaczenie  
I stopnia wydane przez PCK np. w Warszawie będzie honorowane przez sandomierski 
samorząd? 
 
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza odpowiedziała, że nie. Projekt 
uchwały zakłada, że odznaka musi być wydana przez PCK Sandomierz.   
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Radny Andrzej Bolewski zapytał, jak postępują w tych sprawach inne samorządy? 
 
Jarosław Szczerowoda - inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                             
w Sandomierzu powiedział, że zgodnie z prawem to rada gminy określa ewentualne 
preferencje, obniżki. Nie ma w tym zakresie ustawowego obowiązku. 
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że rozszerzanie obniżek lub zwolnień z tytułu 
parkowania będzie odbijało się negatywnie na dochodach gminy. Trzeba o tym pamiętać. 
 
Radny Jacek Dybus powiedział, że wszyscy krwiodawcy powinni zostać zwolnienia z opłat za 
parkowanie. 
 
Radny Janusz Poński powiedział, że zgadza się ze słowami m.in. radnego Jacka Dybusa. 
Dodał, że pojawił się pomysł, by zwolnić z opłat za parkowanie również weteranów 
wojskowych misji pokojowych, posiadających odpowiednią kartę. Ilość beneficjentów jest 
niewielka. Na koniec dodał, że jest to jego wniosek formalny. 
 
Radny Marek Chruściel powiedział, że z opłat za parkowanie zwolnieni są również 
motocykliści. Dodał, że jest to grupa zamożna, warto byłoby się zastanowić nad odpłatnością, 
pomimo że technicznie nie ma dobrego rozwiązania jak egzekwować od motocyklistów 
należności.  
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że będzie coraz więcej grup społecznych, którzy będą 
chcieli mieć pewną uprzywilejowaną pozycję. Dodał, że za niedługo zacznie nam brakować 
środków budżetowych. Zauważył, że od września 2020 roku będzie kolejna podwyżka dla 
nauczycieli, która obciąży sandomierski budżet. 
 
Radny Jacek Dybus powiedział, że motocykliści powinni płacić takie same stawki jak osoby 
posiadające samochody osobowe. Wyraził zdziwienie faktem, że motocykliści są zwolnieni  
z opłat za parkowanie. Na koniec powiedział, że weterani wojenni są ludźmi honoru i nie 
będą chcieli jakichkolwiek zniżek.  
 
Radny Janusz Poński powiedział, że uważa wręcz przeciwnie. Dodał, że najważniejsze jest 
egzekwowanie opłat by zrównoważyć budżet. Dodał, że weteranów i krwiodawców jest 
naprawdę mało, to nie jest duża grupa ludzi. 
 
Jarosław Szczerowoda - inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                             
w Sandomierzu powiedział, że nie zna gminy, w której motocykliści ponosili by opłaty za 
parkowanie. Główną techniczną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że motocyklista nie ma 
możliwości wystawienia w widocznym miejscu biletu poświadczającego dokonanie zapłaty. 
Następnie dodał, że proponowany zapis dot. krwiodawców nie dyskryminuje krwiodawców  
z innych miejscowości. Osoba, która jest honorowym dawcą krwi może zwrócić się do PCK 
Sandomierz o wydanie odpowiedniego zaświadczenia.  
 
Radny Mariusz Prezgot powiedział, że jego zdaniem motocykliści powinni płacić za 
parkowanie. Dodał, że problemy natury technicznej, o której była mowa wcześniej są sprawą 
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samych zainteresowanych. W związku ze zwolnieniem z opłat krwiodawców i weteranów 
można nałożyć obowiązek płacenia za parkingi przez motocyklistów, by zrównoważyć budżet 
gminy.  
 
Radny Sylwester Łatka powiedział, że jeśli chcemy, by motocykliści płacili, to powinniśmy 
wyznaczyć im jeden parking z toaletami na którym byłaby osoba pilnująca dokonywania 
wpłat. 
 
Pani Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza powiedziała, że motocykliści powinni płacić, gdyż to 
my sami sobie uchwalamy prawo lokalne zgodne z prawem ustawowym. 
 
Radny Marek Chruściel powiedział, że temat opłaty przez motocyklistów jest tematem 
trudnym. Radny dodał, że każda osoba w jakiś sposób musi sobie zabezpieczyć pokwitowanie 
dokonania zapłaty. Na koniec powiedział, że wprowadzenie tego rodzaju opłaty odbije się 
negatywnym echem w mieście. Motocykliści są grupą ludzi zorganizowanych. 
 
Radny Andrzej Bolewski dodał, że samorząd określa przepisy w ramach prawa lokalnego. 
Radny dodał, że samorząd nie może się wycofywać ze swoich pomysłów, tak jak to było  
w przypadku opłaty środowiskowej. 
 
Radny Jacek Dybus zadał pytania: Kiedy nastąpi kontrola nielegalnego parkowania na 
terenie międzywala? Kiedy miasto zacznie pobierać opłaty za parkowanie na ul. Puławiaków? 
Następnie dodał, że na terenie placu targowego można wydzielić teren pod parking, dzięki 
któremu „Targowiska Miejskie” samorządowy zakład budżetowy generowałby znaczne zyski.   
 
Radny Marek Chruściel powiedział, że samorząd wystąpił już do Wód Polskich  
o wprowadzenie zakazu parkowania na terenie międzywala. Ponadto dodał, że w niedziele 
plac targowy wykorzystywany jest m.in. jako parking. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji podziękował za dotychczasową debatę  
w tej sprawie. Powiedział, że są dwie propozycje projektu uchwały, jeśli chodzi o pkt. 15 
Załącznika Nr 1. Pierwszy zakłada przyjęcie w niezmienionej formie, czyli: „Parkowanie 
pojazdu zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, posiadającego odznaczenie pierwszego 
stopnia, zaopatrzonego w stosowną kartę wydaną przez PCK w Sandomierzu” a drugi: 
„Parkowanie pojazdu zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, posiadającego odznaczenie 
pierwszego stopnia, zaopatrzonego w stosowną kartę wydaną przez PCK”. Na koniec radny 
Andrzej Majewski - przewodniczący komisji dodał, że jego zdaniem właściwym zapisem jest 
ten, który nie określa oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.   
 
Radny Marek Chruściel powiedział, że dotychczasowy zapis powoduje, że tylko osoby 
posiadające I stopień zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi będą mogli parkować 
bezpłatnie. Ten zapis podnosi więc poprzeczkę w ilości oddanej krwi.  
 
Radny Jacek Dybus zapytał, co na te propozycje sądzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego                      
w Sandomierzu. 
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Jarosław Szczerowoda - inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                             
w Sandomierzu powiedział, że na posiedzeniu Komisji Praworządności istotą sporu była 
kwestia ilości osób uprawionych do bezpłatnego parkowania. W związku z tym zasadniczą 
kwestią zapisu w pkt. 15 jest I czy II stopień zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. 
 
Radny Marek Chruściel powiedział, że przy II stopniu Honorowego Dawcy Krwi dodatkowo 
419 osób posiadałoby zwolnienie z opłat za parkowanie z kolei w przypadku I stopnia 289 
osób. Warto rozszerzyć proponowany zapis w projekcie uchwały o osoby z II stopniem. 
 
Radny Piotr Chojnacki powiedział, że warto zostawić proponowany zapis w projekcie 
uchwały określający posiadanie legitymacji wydanej przez PCK Sandomierz, ale rozszerzyć o II 
stopień Honorowego Dawcy Krwi. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał pod glosowanie propozycję 
pozostawienia pkt. 15 załącznika Nr 1 projektu uchwały w niezmienionej formie. 
Wynik głosowania: 
„za” – 1 
„przeciw” – 5 
„wstrzymujący się” - 1   
2 radnych nie głosowało. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja negatywnie 
opiniuje treść pkt 15 Załącznika Nr 1 projektu uchwały w formie zaproponowanej przez 
Burmistrza Miasta Sandomierza.  
Następnie poddał pod głosowanie propozycję, która zakłada rozszerzenie możliwości 
bezpłatnego parkowania na osoby posiadające II stopień Honorowego Dawcy Krwi, ale  
z ograniczeniem, że legitymacja musi być wydana przez PCK Sandomierz. 
 Wynik głosowania: 
„za” – 6 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujący się” - 2   
1 radny nie głosował. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie 
zaopiniowała zmianę pkt. 15 Załącznika Nr 1 projektu uchwały w brzmieniu jak wyżej. 
 
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza zapytała, czy zmianę będziemy 
traktować jako autopoprawkę Burmistrza Miasta Sandomierza na sesji? 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji powiedział, że jest to wniosek Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Następnie dodał, że pozostaje jeszcze kwestia odpłatności za parkowanie motocykli.  
 
Radny Piotr Chojnacki powiedział, że z informacji, które posiada wynika, że nie popiera się 
opłaty za motocykle w dużych miastach a pobiera się w mniejszych miejscowościach.  
 
Rozgorzała dyskusja na temat konieczności poboru opłat za parkowanie motocykli. 
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Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał pod głosowanie pkt. 14 
Załącznika Nr 1 projektu uchwały w wersji przedstawionej przez Burmistrza Miasta 
Sandomierza. 
Wynik głosowania: 
„za” – 3 
„przeciw” – 6 
„wstrzymujący się” - 0   
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził odrzucenie przez komisję pkt. 
14 Załącznika Nr 1 w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały, stwierdzając, że 
komisja nie zgadza się na zwolnienie z opłat motocykli. 
Następnie zapytał przedstawicieli Burmistrza Miasta Sandomierza, jaka mogłaby być stawka 
za parkowanie motocykli? 
 
Jarosław Szczerowoda - inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                             
w Sandomierzu powiedział, że najlepszym rozwiązaniem w tej kwestii byłaby odpłatność jak 
za samochody osobowe.  
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji zarządził głosowanie za odpłatnością dla 
motocykli, jak za samochody osobowe.  
Wynik głosowania: 
„za” – 7 
„przeciw” – 2 
„wstrzymujący się” – 0 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie stawki za odpłatność 
za parkowanie motocykli.    
 
Radny Janusz Poński powiedział, że chce doprecyzować swój wniosek formalny o miejsce 
zamieszkania w Sandomierzu dot. zwolnienia z opłat za parkowanie pojazdów przez 
weteranów wojennych służących w międzynarodowych misjach pokojowych.   
 
Radny Piotr Chojnacki zapytał, jaka jest definicja międzynarodowych misji pokojowych?  
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji powiedział, że będzie to jako pkt. 16 
Załącznika Nr 1 do projektu uchwały. Zarządził więc głosowanie w tej sprawie. 
Wynik głosowania: 
„za” – 6 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujący się” – 2 
1 radny nie głosował. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie 
wnioskuje dodanie pkt. 16 w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały.  
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Pani Z.W.*) - mieszkanka Sandomierza zapytała, czy jest możliwość zmiany zapisów, by 
miejsca parkingowe na podwórkach kamienic były dla osób, które zamieszkują w danej 
kamienicy, a nie dla osób zameldowanych.  
 
Radny Sylwester Łatka stwierdził, że wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń w tej materii 
byłoby przejawem dyskryminacji.  
 
Radny Mariusz Prezgot powiedział, że zgłasza wniosek formalny w sprawie możliwości 
zmiany zapisów dotyczących parkowania samochodów na podwórkach kamienic. Radny 
dodał, że należy zmienić zapisy by parkować mogły osoby zamieszkałe a nie zameldowane.   
 
Radny Jacek Dybus powiedział, że od wielu lat wnioskuje o budowę parkingów wzdłuż ulicy 
Koseły, by tam turyści mogli parkować i przy okazji mogli zwiedzić pieszo Sandomierz. Z tego 
tytułu gmina miałaby dodatkowe dochody. 
 
Jarosław Szczerowoda - inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                             
w Sandomierzu powiedział, że projekt uchwały dotyczy stref płatnego parkowania, a nie 
parkowania na podwórkach kamienic.  
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że co roku samorząd ma problem z parkowaniem 
pojazdów w czasie sezonu turystycznego.  
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał pod głosowanie całość projektu 
uchwały z uwzględnieniem poprawek zaproponowanych przez komisję.  
 
Wynik głosowania: 
„za” – 8 
„przeciw” –  
„wstrzymujący się” – 0 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje 
pozytywnie projekt uchwały z uwzględnieniem poprawek, które zostały przez komisję 
zaproponowane. 
Następnie radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał wniosek formalny 
radnego Mariusza Prezgota pod głosowanie. 
Wynik głosowania: 
„za” – 9 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujący się” – 0 
 
Radny Andrzej Majewsk -i przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie przez komisję 
wniosku formalnego radnego Mariusza Prezgota.  
 
Ad. 4  
Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2019 rok.  
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Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poprosił o zabieranie głosu w tym 
punkcie porządku obrad radnych i zadawanie pytań innych, niż te, które zostały 
sformułowane przez przewodniczącego rady. 
 
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza wyraziła nadzieje, że te pytania, które 
zostały sformułowane przez przewodniczącego rady będą zadawane na sesji Rady Miasta 
Sandomierza.  
 
Radny Sylwester Łatka zapytał, czy są już gotowe wszystkie odpowiedzi na te pytania, które 
zostały skierowane przez przewodniczącego rady? 
 
Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że nie wszystkie 
odpowiedzi są już przygotowane. Nie będzie jednak zbiorczego dokumentu w tej sprawie, 
gdyż ilość pytań jest bardzo duża.  
 
Radny Andrzej Bolewski zapytał, czy radni mają jakieś inne pytania do raportu oprócz tych, 
które zostały już przedstawione przez przewodniczącego rady.  
 
Radny Piotr Chojnacki powiedział, że punkt porządku obrad dot. opiniowania raportu. 
Opinia to głosowanie.  
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Raport o stanie 
Gminy Sandomierz za 2019 rok. 
Wynik głosowania: 
„za” – 6 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujący się” – 3 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie 
opiniuje Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2019 rok.  
 
Ad. 5  
Sprawy różne i wnioski komisji. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie wniosków: 

1. Radny Piotr Chojnacki prosi o dokonanie odwodnienia lub drenażu bloków 
mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Trześniowskiej ze względu na obfite opady 
deszczu co powoduje, że woda zalewa budynki i uniemożliwia bezpieczne dojście do 
nich; 

2. Radna Mariola Stępień zwraca się z prośbą o oczyszczenie rynien zadaszenia nad 
rynkiem warzywnym mieszczącym się na Placu 3 Maja; 

3. Radny Jacek Dybus prosi o usunięcie starego i spróchniałego pnia drzewa rosnącego 
przy rondzie na ulicy 11 listopada. 

Brak innych wniosków członków komisji. 
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Ad. 6  
Zamknięcie obrad. 
 
Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął posiedzenie komisji.  
 
 
 
 

         Przewodniczący  
  Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

      Andrzej Majewski 
 

 
 
Protokołował: 
Sebastian Rutyna 
Inspektor 
Wydział Organizacyjny 
UM Sandomierz 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


