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Protokół Nr 3/1/2011 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 5 stycznia 2011 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 Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 
 
Ad. 2 
Pan Zbigniew Rusak przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011 r.  
4. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie obrad. 
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt porządku obrad. 
 
Ad. 3 

 Pan Zbigniew Rusak poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Tadeusza Przyłuckiego – 
Prezesa PGKiM sp. z o.o. o przedstawienie informacji na temat sposobu naliczenia 
rekompensaty do usług przewozowych ujętej w projekcie budŜetu miasta Sandomierza dział 
600 rozdz. 60004 § 4300. 
 Mówca przedstawił wszystkim radnym dane z których wynika Ŝe Sandomierz jest 
jednym z miast dopłacających niewielkie kwoty do transportu osobowego (34 zł na jednego 
mieszkańca). Miasta Ostrowiec, czy Starachowice, przeznaczają na ten cel ponad 100 zł.  
w Tarnobrzegu jest to kwota 91 zł. Nadmienił, Ŝe problemy z rentownością transportu 
wynikają równieŜ z faktu, Ŝe przewoźnicy prywatni nie chcą podejmować kursów w soboty  
i niedziele. Usługi, które prowadzi przedsiębiorstwo wynikają z umów jakie zostały zawarte  
z miastem.  
  
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o przygotowanie analizy danych, dotyczących kosztów 
związanych z utrzymaniem linii nierentownych oraz kosztów związanych ze stosowaniem 
ulg. Taka analiza pomoŜe w podjęciu decyzji o zakupie np. busów lub o innym sposobie 
rozwiązania tego problemu. 
 Pan Zbigniew Rusak zapytał czy miasto partycypowało w kosztach przewozów  
z gminami ościennymi.  
 Pan Tadeusz Przyłucki  zapewnił, Ŝe takie starania były czynione – nie przyniosły 
jednak, Ŝadnego rezultatu. Konsekwencją tego było wycofanie kursów poza granice miasta. 
 Pan Jacek Dybus zaproponował, by uściślić zapis projektu wydatków działu 600 
rozdz. 60004 § 4300 i dokonać podziału na kwotę rekompensaty oraz kwotę z tytułu 
utraconych wpływów. Jest to zasadne, poniewaŜ w toku dyskusji padło stwierdzenie, Ŝe ma to 
związek z uchwałą Rady Miasta o ulgach w przewozie osób. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
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Pan Maciej Stępień zasugerował konieczność wyegzekwowania od przewoźników 
przestrzegania rozkładów jazdy. 
 

Wobec braku uwag do omawianych składników projektu budŜetu, Przewodniczący 
obrad poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej wydatków na inwestycje.  
 
 Pan Tadeusz Przyłucki poinformował, Ŝe PGKiM w tym roku przystępuje do realizacji 
duŜego przedsięwzięcia – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta oraz 
rozbudowa obecnej oczyszczalni ścieków. Inwestycje te pochłoną 45 mln. zł. Ze względów 
ekonomicznych miasto Sandomierz podpisało umowę z PGKiM na wykonanie tych 
inwestycji. Było to równieŜ konieczne, by móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków 
unijnych. 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o przeanalizowanie jego propozycji dotyczącej budowy 
kanalizacji całej lewobrzeŜnej części Sandomierza i utworzenia rezerwy w budŜecie na ten cel 
w wysokości 3 mln. zł. 
 Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik wydziału Techniczno – Inwestycyjnego 
poinformował, Ŝe budowa kanalizacji lewobrzeŜnego Sandomierza jest zadaniem 
wieloletnim. Opracowanie projektów, uzgodnień i pozwoleń przy zmieniających się  
przepisach nie jest sprawą prostą. Usatysfakcjonowanie wszystkich potencjalnych 
uŜytkowników sieci jest rzeczą bardzo skomplikowaną i  czasochłonną. 
 
 W dalszej części dyskusji obecny na posiedzeniu Burmistrz Miasta Sandomierza 
poinformował, Ŝe przed przystąpieniem do budowy kanalizacji musimy wiedzieć, kto będzie  
z niej korzystał. Taką pewność dają nie deklaracje słowne, lecz wkład finansowy kaŜdego 
potencjalnego uŜytkownika. WaŜnym czynnikiem warunkującym przyznanie środków 
unijnych jest wskaźnik zagęszczenia mieszkańców na 1 km². W rejonach gdzie to 
zagęszczenie jest za małe, moŜemy budować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ten 
sposób rozwiązania potrzeb mieszkańców moŜe okazać się  bardziej ekonomiczny. 
 
W dyskusji członkowie Komisji poruszali kwestie dotyczące; 
 - realizacji zadań inwestycyjnych obwarowanych wygasającymi pozwoleniami, 
 - budowy kanalizacji tam, gdzie mieszkańcy  na to czekają od wielu lat. 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji – przedstawił swoją propozycję 
zaproszenia do Sandomierza Premiera RP Pana Donalda Tuska oraz przedstawicieli instytucji 
odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową Sandomierza i innych gmin, celem 
uzgodnienia działań zmierzających do zabezpieczenia miasta przed powodzią. Poprosił by 
Komisja upowaŜniła go do występowania w jej imieniu w przedmiotowej sprawie. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Wniosek do projektu budŜetu miasta na 2011 rok: 

Wyasygnowanie z budŜetu miasta na 2011 rok środków na budowę kanalizacji     
lewobrzeŜnej części miasta. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłosnie. 
 

Wnioski Komisji sprecyzowane podczas dyskusji: 
1. Przedstawienie kosztów budowy placu zabaw przy ul. śółkiewskiego. 
2. Wystąpienie do Starosty Sandomierskiego o współfinansowanie zadania – budowa 

boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
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3. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wystąpi do 
Premiera RP z inicjatywą zorganizowania spotkania z przedstawicielami instytucji 
odpowiedzialnych za utrzymanie wałów przeciwpowodziowych celem podjęcia 
działań zmierzających do zabezpieczenia Sandomierza przed powodzią. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 

Ad 5 
 Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

      Zbigniew Rusak  
    Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

      Handlu i Usług 
 

 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


