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Protokół Nr 49/3/2018 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 23 lutego 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler– Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Sylwester Łatka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Anwajler przywitał obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie 

Komisji. 

 

Ad. 2 

Pan Andrzej Anwajler poprosił o przyjęcie porządku obrad. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Pan T.M*) 112 Sandomierz- prezentacja multimedialna na temat oznakowania budynków 

mieszkalnych na terenie Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. na lata 2018-2021. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług 

oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

6. 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. 

7. Pisma skierowane do Komisji: 

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PGKiM w Sandomierzu, pismo 

z dnia 5 lutego 2018 rok w sprawie cyt.: „braku akceptacji Rady Miasta dla zawartej 

umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu 

zbiorowego w Sandomierzu”. 

- Pani Z.M.*) – Mieszkanka Sandomierza, pismo z dnia 2 stycznia 2018 rok w sprawie 

utworzenia przystanku komunikacyjnego przy ul. Browarnej, 

- Pani Z.M.*) – pismo w sprawie umożliwienia prezentacji autorskiej koncepcji 

zagospodarowania terenów dorzecza Wisły, 

- Pan Z.P.*) – mieszkaniec Sandomierza – informacja o funkcjonowaniu komunikacji 

miejskiej, 

Pisma do wiadomości: 

- Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Nadbrzezie z dnia 30.01.2018 r. 

-  Radny Andrzej Bolewski  - w sprawie konsekwencji wejścia w życie nowej ustawy prawo 

wodne, 
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Radny Andrzej Bolewski  - w sprawie „racjonalizacji wykorzystania mocy energetycznych 

gminy”, 

- Zarząd Powiatu w Sandomierzu – pismo znak: OR.073.1.2018 z dnia 22.01.2018r. – 

propozycja przeznaczenia dotacji udzielanej dla Szpitala, 

- Zarząd Powiatu w Sandomierzu – pismo znak: OR.073.2.2018 z dnia 8.02.2018r.  

w sprawie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Milberta,    

- Starosta Sandomierski – pismo znak: OR.073.3.2018 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie 

partycypacji w kosztach wymiany sieci wodociągowej ul. Żeromskiego, 

- Wojewoda Świętokrzyski pismo znak: PNK.III.1411.28.2017 z dnia 1.02.2018r. 

stanowisko w sprawie ze skargi Pana P. C.*), 

- Urząd Miejski w Sandomierzu Wydział Nadzoru Komunalnego – pisma: 

- znak: NK.7131.3.2018.ESO, 

- znak: NK.7000.24.2018.DMI, 

- znak: NK.3132.99.2017 JSZ, 

- znak: NK.7231.64.2017.JSZ, 

- znak: NK.0005.3.2018.ZSM 

8. Zapoznanie się z dokumentami w sprawie skargi Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu 

(pismo znak: PR Pa 159.2017)  na uchwały nr XXII/219/2016  oraz nr XXXVIII/466/2017. 

9. Sprawy różne, wnioski komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Pan T.M.*) - prezentacja multimedialna na temat oznakowania budynków mieszkalnych na 

terenie Sandomierza. 

Pan T.M.*) – Ratownik Medyczny – przedstawił film dokumentalny przybliżający pracę 

Pogotowia Ratunkowego działającego na terenie miasta, w ramach prowadzonej kampanii 

informacyjnej. Podkreślił jak ważne jest w tej pracy dotarcie do poszkodowanego na czas. 

Stwierdził, że Sandomierz jest miastem bez oznakowania. Przedstawił prezentację 

poszukiwania przez karetkę mieszkania przy ul. Żółkiewskiego w godzinach nocnych.  Ważna 

sprawą jest wprowadzenie tzw. kodu technicznego, który umożliwi otwieranie klatek 

schodowych bez niepotrzebnego oczekiwania przed drzwiami. Mówca zwrócił uwagę, na 

braki w oznakowaniu numerów mieszkań co jest niezbędne w dotarciu do chorego. 

Pan Andrzej Anwajler podziękował za udział w posiedzeniu. 

W dyskusji radni wypracowali następujące stanowisko; 

Komisja zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości 

zobowiązania Rewirowych Straży Miejskiej do zwracania uwagi właścicielom nieruchomości 

o obowiązku odpowiedniego oznakowania budynków. 

Powyższy wniosek komisja skieruje również do komisji merytorycznej – 

Praworządności. 

Pan Andrzej Anwajler poprosił o przegłosowanie powyższego wniosku. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty.  
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. na lata 2018-2021. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Ryszard Latawiec – Prezes PGKiM  

w Sandomierzu spółka z o.o. 

Pan Kazimierz Stolarski – przedstawiciel PGKiM – powiedział, że w załączniku do projektu 

uchwały zostały wprowadzone autopoprawki.  

Radni otrzymali  II wersję Załącznika z naniesionymi autopoprawkami. 

Pan Kazimierz Stolarski powiedział, że: 

- W nagłówku dodaje się w wierszu dotyczącym roku 2019, 2020 i 2021 dodatkowy wiersz 

„PROGNOZA”, 

- w wierszu 1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego – ok. 700 m – w kolumnie  

5. Wpisuje się kwotę 100, w kolumnie 7. Skreśla się kwotę 50. 

- w wierszu 8. Modernizacja oraz remont urządzeń wodociągowych i obiektów na ujęciu 

wody w Romanówce – w kolumnie 4. skreśla się kwotę 110, w to miejsce wpisuje się kwotę 

85. W kolumnie 5 skreśla się kwotę 110 , w to miejsce wpisuje się kwotę 85. 

- w wierszu 11. Bieżące remonty sieci wodociągowej oraz w obiektach Hydroforni Miejskiej   

i ujęciu wody w Romanówce – w kolumnie 4. skreśla się kwotę 100, w to miejsce wpisuje się 

kwotę 75. W kolumnie 5. skreśla się kwotę 100, w to miejsce wpisuje się kwotę 75. 

- w wierszu 30. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawichojskiej - ok. 0,3 km – 

wpisuje się w kolumnie 8. Kwotę 90, w kolumnie 9. Kwot 45, w kolumnie 11 kwotę 45. 

Skreśla się kwoty w kolumnach 16, 17 i 19. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę, że budowa sieci wodociągowej jest niewspółmierna do 

budowy sieci kanalizacji. Poprosił, żeby przedsiębiorstwo nie wprowadzało w błąd 

mieszkańców ul. Milberta. Sieć na tej ulicy miała być budowana w 2018 roku i została 

przesunięta na rok 2021. Mieszkańcy uważają, że to Rada Miasta zmienia decyzję dotyczącą 

budowy. 

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na odstąpienie Starostwa od poniesienia kosztów budowy  

ul. Żeromskiego. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że budowa sieci ma bezpośredni związek ze stawkami  

za wodę i ścieki. 

Pan Ryszard Latawiec poinformował, że stawki będą kontrolowane i ustalane przez Zarząd 

Wody Polskie.  

Radny Andrzej Anwajler zwrócił uwagę, że przedsiębiorstwo umieszcza w planie budowę 

kanalizacji nie mając pozwoleń na budowę - ul. Holownicza, Marynarska, Norwida – podczas 

gdy ul. Polna ma takie pozwolenia.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Powiedział, że komisja 

opiniuje II wersję załącznika – autopoprawka burmistrza. Zapytał, kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna (radna W. Sabat 

nie brała udziału w głosowaniu). 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Kazimierz Stolarski. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna (radna W. Sabat nie brała udziału  

w glosowaniu). 

 

Ad. 6 

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. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor  

w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7, 8 

Pisma skierowane do Komisji: 

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PGKiM w Sandomierzu, pismo  

z dnia 5 lutego 2018 rok w sprawie cyt.: „braku akceptacji Rady Miasta dla zawartej umowy 

wykonawczej o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego  

w Sandomierzu”. 

Komisja zapoznała się z treścią pisma. 

W dyskusji zabrali głos: 

- Radny  Marcin Marzec poprosił, aby Komisja wypracowała stanowisko, które posłuży 

Przewodniczącemu Rady Miasta przy udzielaniu odpowiedzi Zainteresowanym. 

Radny Andrzej Anwajler zasugerował treść stanowiska Komisji: „Sprawa podpisania  

10-letniej umowy z PGKiM na transport zbiorowy w Sandomierzu wywołała wiele 

kontrowersji wśród radnych na etapie opiniowania projektu zmian w budżecie miasta na 

2018 rok. Głównym powodem nie podjęcia uchwały w sprawie zlecenia PGKiM świadczenia 

usług przewozu na liniach komunikacyjnych Gminy Sandomierz w zamian za rekompensatę 

był brak przekonania co do kwestii finansowych związanych z tym powierzeniem”. 

Radny Jacek Dybus zauważył, że „wystąpienie Związków Zawodowych w tej sprawie jest 

próbą wywierania nacisku na radnych co jest niedopuszczalne”. 

Radny Piotr Majewski powiedział, że „nie możemy stwarzać precedensu, ponieważ wiele 

zakładów pracy mających związki zawodowe może postąpić podobnie”. 

Radny Andrzej Bolewski stwierdził, że „Związki Zawodowe mogłyby zareagować gdyby 

wystąpiło  zagrożenie np. zwolnieniami grupowymi, pogorszeniem warunków pracy czy 

redukcją stanowisk”.  

Radny Marcin Marzec powiedział, że można się domyślać, jaka jest przyczyna napisania 

takiego pisma, stwierdził, że w budżecie miasta są zabezpieczone środki na dopłatę do 

transportu zbiorowego. 

Radny Zbigniew Rusak – podkreślił, że „każdy radny ma prawo głosować zgodnie ze swoim 

przekonaniem”. 
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Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

Mieszkanki Sandomierza, która wnosi o rozważenie możliwości usytuowania przystanku 

autobusowego „u podnóża schodów zwanych „do mleczarni”. 

Przewodniczący obrad odczytał treść drugiego pisma Mieszkanki Sandomierza, która prosi  

o poświęcenie jednego z posiedzeń tematyce zagospodarowania bulwaru nad Wisłą. 

Radny Andrzej Bolewski poprosił Przewodniczącego obrad o uwzględnienie w porządku 

obrad jednej z komisji informacji o działalności spółki wodnej w Sandomierzu. 

Pan Andrzej Anwajler poprosił członków komisji o zapoznanie się treścią pism, które nie 

zostały omówione na dzisiejszym posiedzeniu – dokumenty są do wglądu w aktach komisji. 

 

Ad. 9, 10 

Pan Andrzej Anwajler stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

     Andrzej Anwajler 

     Zastępca Przewodniczącego  

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 (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  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) 

 

 


