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                                          Protokół nr 11/11/2007 
                  z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
                       Handlu i Usług w dniu 21 sierpnia 2007 rok 
                                                  
 
    
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 1  
  
 Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
 
Ad. 2 
Porządek obrad przyjęty – jednogłośnie 7 głosów „za”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Sandomierza   
    za I półrocze 2007 roku.  
4. Opiniowanie projektów uchwał:  
a)  uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/118/2004 Rady Miasta    
    Sandomierza z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia :  
  ” programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sandomierz   
   w latach 2004-2008 ” .  
b) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r.  
c) w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy i Tomasza   
    K.∗ 
d) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Heleny W.∗. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących.  
6. Wnioski Komisji.  
7. Zamknięcie obrad. 
 
 
                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o chronie danych osobowych. 
∗  
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Ad. 3 

Komisja  po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z wykonania budŜetu 
Miasta Sandomierza za I półrocze 2007 rok postanowiła odłoŜyć 
opiniowanie na następne posiedzenie Komisji. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 5 głosów „za”, 2 głosy 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 

 
 
Ad. 4 
 
a)  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/2004 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie 
określenia: ”programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem 
gminy Sandomierz w latach 2004-2008” przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie – 5  głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
b) 

Komisja  po zapoznaniu się z projektu uchwały w sprawie 
 zmian w budŜecie miasta na 2007 rok postanowiła odłoŜyć 
opiniowanie na następne posiedzenie Komisji. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 5 głosów „za”, 1 głos 
„przeciwny”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
 
c) 

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej Handlu i Usług przedstawił dwie wersje projektu uchwały  
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy i Tomasza K.∗∗∗∗. 
 
I Wersja  
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy  
i Tomasza K.∗ wraz z uzasadnieniem. 
§ 1 przedstawionego projektu uchwały mówi, Ŝe „Po rozpatrzeniu skargi 
Państwa Ryszardy i Tomasza K.∗ zam. w Sandomierzu  

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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przy ul. Opatowskiej na działalność Burmistrza Sandomierza – uznaje  
się skargę za nieuzasadnioną”. 
 
 
 
II Wersja 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Ryszardy  
i Tomasza K.∗ 
§ 1 przedstawionego projektu uchwały mówi, Ŝe „Po rozpatrzeniu skargi 
Państwa Ryszardy i Tomasza K.∗ zam. w Sandomierzu  
przy ul. Opatowskiej na działalność Burmistrza Sandomierza – uznaje  
się skargę za uzasadnioną”. 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług po zapoznaniu  
się z przedstawionymi projektami uchwał, opinią Komisji Rewizyjnej 
(Protokół Nr 10/10/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej) oraz  
po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Ryszardy K.∗ uznała, skargę Państwa 
Ryszardy i Tomasza K.∗ za nieuzasadnioną. 

PowyŜsza opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
została przegłosowana: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos 
„wstrzymujące się”.  
                                                
d) 
 
Członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zapoznali 
się  z następującymi pisami dot. przedmiotowej sprawy:  
1. Skargą na działalność Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 lipca  
2007 r. skierowaną do Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią Helenę 
Wojewodzic zam. w Kielcach przy ul. Warszawskiej 111/51  
dot. komunikacji miejskiej oraz urządzeń przystankowych zlokalizowanych 
na terenie Miasta Sandomierza  – Załącznik Nr 2 do Protokołu. 
2. Pismem Burmistrza Sandomierza znak NK. 6432/99/2007 z dnia 
3.08.2007 r.  – odpowiedź na zarzuty podniesione w skardze Pani Heleny 
Wojewodzic na działalność Burmistrza Sandomierza – Załącznik Nr 3  
do Protokołu. 
3. Pismem Pani Helena W.∗ dot. usprawiedliwienia Jej nieobecności na 
posiedzeniu Komisji – Załącznik Nr 4 do Protokołu. 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłąćzona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
po przeanalizowaniu treści w/w pism oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pana 
Albina Sękula – Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego uznała, 
skargę Pani Heleny Wojewodzic za nieuzasadnioną. 

PowyŜsza opinia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług 
została przyjęta jednogłośnie: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
 
 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ul. Targowa 18 

informuje, Ŝe przeprowadziła w dniach 02.03 – 30.04.2007 r.  
w Urzędzie Miasta  Sandomierz w ramach kompleksowej kontroli 
gospodarki finansowej gminy kontrolę w zakresie inwestycji  
za okres 2006 roku. W załączeniu wystąpienie pokontrolne. 

Komisja uznała, Ŝe omówi treść przedmiotowego pisma na następnym 
posiedzeniu Komisji, które będzie poświęcone analizie realizacji zadań 
inwestycyjnych za I półrocze 2007 roku. 
 
• Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza odpowiada na pismo Pana 

Zenona P.∗ z dnia 08.06.2007 r. dot. świadczenia usług 
przewozowych przez właścicieli statków wycieczkowych 
cumujących przy Bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu. 

• Zastępca Burmistrza Krzysztof Krzystanek odpowiada na wnioski 
Komisji zawarte w Protokole Nr 10/10/2007 z posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

• Zastępca Burmistrza Marek Bronkowski kieruje pismo  
do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu 
Drogowego, w którym prosi o podjęcie stosownych działań oraz 
zdecydowaną reakcję dot. rozwiązania problemu związanego  
z komunikacją autobusową na terenie miasta Sandomierza. 

 
 
Ad. 6 
Komisja wnioskuje: 
- ponownie o usunięcie piachu (mułu) ze skrzyŜowania ulic: Wojska   
   Polskiego – RóŜanej - Kochanowskiego, 
- ponownie o uzupełnienie daszków na słupach ogłoszeniowych, 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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- ponownie o podjęcie skutecznych działań - interwencję w Starostwie  
   Powiatowym w Sandomierzu w sprawie wydania nakazów rozbiórki   
  szpecących bud, opuszczonych domów np. ul. Mickiewicza, Westerplatte 
(dom po poŜarze), 
- o rozwaŜenie lokalizacji słupa ogłoszeniowego w okolicach Kościoła  
   PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, 
- o postawienie wiaty na przystanku przy Stadionie Sportowym     
     (targowisko  zieleniak) 
- o zrobienie chodnika przy drodze dojazdowej do budynku  
     na ul. Krukowskiej, 
- zmodernizować działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
     i Mieszkaniowej w Sandomierzu, 
- zakup specjalnych kojców dla bezdomnych zwierząt  i umieści ich  przy    
  Oczyszczalni Ścieków,  
- uwzględnienie w projekcie budŜetu miasta na 2008 rok budowę   
    schroniska dla psów w okresie 2 letnim 2008 – 2009, 
- oczyszczenie chodników na ul. Lwowskiej od skrzyŜowania Powiśle do    
   przystanku autobusowego. 
- o wykoszenie chwastów na wałach – Powiśle prawa strona. 
- o zamontowanie bariery przy ul. Błonie boczne, 
- o zlikwidowanie zastoisk wody przy ul. Błonie (za Panem T.∗), 
- o zamontowanie progów zwalniających na ul. Długiej na wysokości    
   skrzyŜowania do Szpitala, 
- o zlikwidowanie chwastów na chodniku przy ul. Mokoszyńskiej, 
- o zamontowanie progów zwalniających na ul. Nowej. 
Komisja poruszyła równieŜ tematy dot.: 
- porządków w mieście i proponuje, aby do kaŜdej ulicy była przydzielona 
osoba, która dbałaby o porządki na danej ulicy, 
- przejścia  dla pieszych przez obwodnicę na wysokości Sklepu Media 
Expert - prośba o interwencje w przedmiotowej sprawie. 
 
PowyŜsze wnioski zostały przegłosowane 7 głosów „za”. 
 
 
Ad. 7 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona –ustawa o ochronie danych osobowych. 
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                                                                              Władysław Teter 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                                     Gospodarki Komunalnej 
                                                                              Handlu i Usług 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


