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Protokół Nr 34/6/2013 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 30 września 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącego 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pani Mariola Stępień stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

Komisji i otworzyła posiedzenie.  

 

Ad. 2 

Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Pana J. M.*) z dnia 30.08.2013 r. 

4. Przyjęcie informacji o wykonanych remontach dróg oraz utrzymaniu i obsłudze 

parkingów. 

5. Sprawy różne. Wnioski. 

6. Zamknięcie obrad 

 

Radni jednogłośnie (5 głosów „za”) przyjęli w/w porządek obrad. 

 

Ad. 3 

Pani Mariola Stępień odczytała treść zażalenia Pana J. M.*) z dnia 30.08.2013r.  

Pan Marian Zwierzyk przedstawił dokumentację dotyczącą sposobu odprowadzenia wód 

opadowych z budynków przy ul. Opatowska 7 i 9.  -  dane z  dziennika budowy, z których 

wynika, że wielokrotnie zmieniano koncepcję odprowadzenia wód opadowych obu kamienic. 

W spotkaniach brali udział przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

PGKiM – u,  Inwestora i Wykonawcy. Ustalono końcowe rozwiązanie sprawy  polegające na 

wykonaniu wspólnej rury spustowej usytuowanej przy bramie wejściowej budynku 

Opatowska 7. 

Po dyskusji i analizie materiałów Komisja ustaliła: 

Wniosek: 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług po: zapoznaniu się treścią zażalenia Pana  

J. M.*) zam. ul. O.*) z dnia 30.08.2013 r. na bezczynność Gminy Sandomierz oraz PGKiM –u 

w związku z jego prośbą o likwidację rury spustowej przebiegającej nad oknem jego 

mieszkania, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika wydziały Nadzoru Komunalnego  

i analizie dostępnych materiałów w tym pisma Zastępcy Burmistrza Sandomierza znak: 

NK.7135.25.3.2013MZW z dnia 24.09.2013 r. stwierdza: 

- Burmistrz Sandomierza działający w imieniu Gminy Sandomierz nie wydał zgody na 

podłączenie w/w rury, 

- pismem znak: NK.7135.25.2013MZW z dnia 11.04.2013 r. Zastępca Burmistrza zwrócił się 

do zarządcy budynku o zbadania w/w sprawy, 

- PGKiM sp. z o.o.  zobowiązał właściciela kamienicy O.*) do rozłączenia w/w rury, 
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- Urząd Miejski w Sandomierzu w reakcji na ponowne pismo  Pana J. M.*) z dnia 30.08.2013 

r.  wystosował pismo do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu o dokonanie sprawdzenia, 

czy dokumentacja budowlana dotycząca budynku O.*) zawiera zgodę na wykonanie 

spornego odcinka rury,  

- z analizy dokumentacji przesłanej przez Starostwo Powiatowe (AB.XII.6740.1.2013.S-rz  

z dnia 16.09.2013 r.) wynika że „PGKIM jako administrator brał udział w ustaleniu zmian  

w sposobie odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul Opatowskiej 9. Ustalono 

sposób odprowadzenia tych wód poprzez wykonanie wspólnej rury spustowej 

zamontowanej obok bramy wejściowej budynku ul. O.*)” 

- Pismem znak: NK.7135.25.2.2013 z dnia 23.09.2013 r. Zastępca Burmistrza zobowiązał 

PGKiM do podjęcia skutecznych działań mających na celu rozwiązanie zaistniałego problemu. 

Z powyższego nie wynika jakoby Gmina Sandomierz była bezczynna lub celowo przewlekała 

postepowanie w sprawie przedstawionej w zażaleniu Pana J. M.*). 

Komisja wnioskuje do Burmistrza o szybkie i skuteczne zakończenie przedmiotowej sprawy. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o przegłosowanie powyższego stanowiska i zapytała kto  

z radnych jest za jego przyjęciem 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – Komisja przyjęła powyższe stanowisko. 

 

Ad. 4, 5 

Pan Marian Zwierzyk przedstawił informację o przeprowadzonych remontach dróg miejskich 

oraz dane o dochodach miasta z utrzymywania parkingów obsługiwanych przez parkometry.  

W dyskusji radni sprecyzowali następujące wnioski: 

Radny Maciej Stępień -  

• Pilne udrożnienie uszkodzonego kanału burzowego przy ul. Błonie, 

• Utwardzenie placu przy ul. Browarnej (obok budynku po byłej mleczarni) oraz  

w okolicy węzła „Kraków” w celu pozyskania miejsc parkingowych, 

• Przeanalizowanie rentowności działających w mieście spółek: PGKiM oraz SORH 

dotowanych przez miasto. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie powyższe wnioski formalne 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wnioski zostały przyjęte i zostaną przekazane do 

Burmistrza Sandomierza. 

Radny Andrzej Gleń -  

• Zawnioskował o zmianę harmonogramu prac związanych z gospodarką wodno- 

ściekową, weryfikacja dotyczyłaby między innymi ul. Czereśniowej. 

Przewodnicząca Komisji poddała wniosek pod głosowanie 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty przez Komisję. 

Radny Maciej Stępień nie wziął udziału w głosowaniu i poprosił o wpisanie do protokołu 

zdania odrębnego: „Ze względu na brak precyzyjnych danych o propozycji zmian  

w harmonogramie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej nie może wziąć udziału  

w głosowaniu” 

Radny Marek  Jarema – 

• Poprosił obecnego na posiedzeniu Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego  

o utwardzenie i wykoszenie terenu należącego do gminy - drogi bocznej od ul. 

Kochanowskiego.  

Pani Mariola Stępień poddała wniosek pod głosowanie 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – komisja przyjęła powyższy 

wniosek. 



 

3 
 

Radny Andrzej Bolewski – 

Zawnioskował o weryfikację ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej 

oraz przestrzeganie obowiązku pobierania opłat za przewożenie bagażu (szczególnie w dni 

targowe) 

Radni zgodzili się z powyższą propozycją. 

Radny Andrzej Gleń – 

Poddał propozycję zagospodarowania pod parking terenu nad Wisłą (LOK) „teren należy 

uporządkować, utwardzić i wyznaczyć miejsca postojowe”. 

Pani Mariola Stępień poddała pod głosowanie w/w wniosek 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Pani Mariola Stępień – Zastępca Przewodniczącego Komisji – stwierdziła wyczerpanie 

porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

          Mariola Stępień  

        Zastępca Przewodniczącego Komisji 

      Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


