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Protokół Nr 39/7/2017 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z posiedzenia w dniu 14 lipca 2017r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka– Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

Pan Sylwester Łatka stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

 

Ad. 2 

Pan Sylwester Łatka poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o działalności Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska 

Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów. 

5. Zapoznanie się z odpisem prawomocnego wyroku WSA w Kielcach Sygn. akt I SA/Ke 

131/17 – stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 14.12.2016 

r. Nr XXXIV/421/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 

taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych. 

7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- Marszałek Woj. Podkarpackiego – znak: V.7232.24.2017.AW dot. – przywrócenia 

działalności Rejonu Energetycznego w Tarnobrzegu, 

- Pani Z. W. *) dot. organizowania posiedzeń komisji, 

- EZGDK znak: EZGDK.0007.06.2017 uchwała Związku dot. zmian w statucie, 

- Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego  - uchwała sejmiku woj. dot. budowy drogi 

S-74, 

- Zarząd Powiatu w Sandomierzu pismo znak: GN.6840.2.7.2017 z dnia 4 lipca 2017 r.  

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej przy ul. Milberta w Sandomierzu. 

8. Sprawy różne, wnioski komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3 

Informacja o działalności Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy. 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pana Janusza Stasiaka – Kierownika Zakładu. 

Mówca powiedział między innymi: 

- zgodnie z uchwałą budżetową Zakład otrzymał dotację na pierwsze wyposażenie  

w wysokości 200 000,00 zł oraz dotację przedmiotową w wysokości 249 920,90 zł. 

- siedziba zakładu mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Przemysłowej 3, 

-  główne kierunki działalności to: 

1. Administrowanie placem targowym, 

2. Inkaso opłat targowych i eksploatacyjnych, 

3. świadczenie usług rezerwacji miejsc handlowych, 

4. świadczenie usług reklamowych, 

5. utrzymanie czystości i porządku na placu, 

6. gospodarowanie odpadami stałymi i inne. 

- w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku dochód netto gminy z tytułu opłat 

targowych wyniósł 2 010 955,25 zł w porównaniu z analogicznym okresem z roku ubiegłego 

był wyższy, 

- opłata eksploatacyjna wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza z dnia 12.04.2017 r. jest 

opłatą za korzystanie z urządzeń i usług targowiska - jest to dochód własny zakładu, który 

pozwoli na właściwą realizację zadań. 

Mówca przedstawił szereg argumentów przemawiających za koniecznością wprowadzenia 

nowego systemu informatycznego obsługującego bramy wjazdowe oraz zaplanowania 

daleko idącej modernizacji placu. 

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska 

Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Powiedział między innymi, że projekt uchwały przewiduje wyznaczenie dodatkowych 

przystanków autobusowych w rejonie „Galerii Królewskiej’ przy ul. Cieśli oraz przy ul. 

Maciejowskiego. Likwiduje się przystanek przy ul. Maciejowskiego na wysokości Pizzerii 

„Tratoria”. 

Pan Kazimierz Stolarski – przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu poinformował, że Zakład 

Komunikacji Miejskiej  prowadzi prace nad optymalizacją komunikacji miejskiej. Nowe 

rozkłady jazdy wejdą w życie od 1 września 2017 r. 
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Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie (radni nieobecni podczas glosowania Mariola Stępień, 

Andrzej Gleń) 

Ad. 5 

Zapoznanie się z odpisem prawomocnego wyroku WSA w Kielcach Sygn. akt I SA/Ke 131/17 – 

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 14.12.2016 r.  

Nr XXXIV/421/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  

za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. 

Przewodniczący obrad odczytał w/w wyrok. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków opadowych i roztopowych. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Proponowana cena za odprowadzenie 1 m2 ścieków opadowych i roztopowych pozostaje  

na dotychczasowym poziomie i wynosi 4,28 zł/m3 . 

Radny Andrzej Anwajler poprosił o wyjaśnienie „dlaczego podejmuje się uchwałę podczas 

gdy Sąd uchyla poprzednią?” 

Pan Zenon Smuniewski wyjaśnił, że: 

- w grudniu 2016 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę Nr XXXIV/421/2016  

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie 

ścieków opadowych (…) 

- uchwała była zaskarżona przez  spółkę Agro-Handel. Wyrokiem z dnia 22.06.2017 r. WSA  

w Kielcach stwierdził jej nieważność. „Sąd nie przychylił się do naszej interpretacji, że 

przedłużamy obowiązującą taryfę a nie taryfę z uchylonej uchwały. Zdaniem sądu 

powinniśmy w grudniu 2016 r podjąć uchwałę o nowej taryfie a nie o jej przedłużeniu”. 

Radny Jacek Dybus zapytał, czy w chwili obecnej poprawiamy ten błąd. 

Pan Zenon Smuniewski odpowiedział twierdząco. 

Radny Piotr Chojnacki stwierdził,  że: „pierwsza uchwała została uchylona, następna również 

ponieważ była przedłużeniem poprzedniej. Czy teraz mamy projekt taki jak ta pierwsza 

uchwała?”  

Pan Zenon Smuniewski powiedział, że „pierwsza uchwała była uchylona ponieważ nie było 

tam słowa „taryfa” tylko „cena” za m3 . To zostało wyeliminowane, obecny projekt § 1 brzmi: 

„Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych 

przedłożoną we wniosku taryfowym PGKiM” Zauważył, że nie można przewidzieć, czy 

również ta uchwała nie będzie zaskarżana. 

Pan Kazimierz Stolarski dodał, że uchwała z 2015 roku była uchylona ponieważ pojawiło się  

w niej sformułowanie „zatwierdzenie ceny” natomiast PGKiM złożył prawidłowy wniosek  

w sprawie taryf – „jest to różnica”(…) 

„W 2016 roku, w związku z tym że uchwała przestała obowiązywać spółka wystąpiła do 

gminy z prośba o interpretację tej sytuacji. Interpretacja radców prawnych była taka, że 
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skoro PGKiM złożył prawidłowy wniosek to uchwała jest uchylona a taryfa jest. Ma to 

poparcie w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę art. 24 ust. 8. W 2016 roku spółka 

złożyła wniosek o przedłużenie wniosku taryfowego poprzedniego”. 

Mówca dodał, że „jeden z przedsiębiorców zażądał zwrotu nienależnie pobranych opłat. Sąd 

rozstrzygnął, że za wykonaną usługę należy się zapłata. Z drugiej strony spółka wystąpiła do 

sądu ponieważ jeden z przedsiębiorców nie płacił za ta usługę – wyrok jest korzystny dla 

spółki”. 

Pan Sylwester Łatka poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest 

za takim wnioskiem? 

Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna.  

 

Ad. 7 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

Przewodniczący obrad odczytał treść pism zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 

Komisja nie zajmowała stanowiska w poruszonych sprawach. 

 

Ad. 8, 9 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Sylwester Łatka  

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 
Protokołowała: Renta Tkacz 

 

 
 
 *) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2016.1764), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 
 

 

 

 

 


