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Protokół nr 18/4/2008 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
  w dniu 15 kwietnia 2008 rok - Ratusz 

 
    
   
     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  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan 
Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty Porządek obrad – ( 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Informacja dot. funkcjonowanie placów targowych estetyka handlu i usług  
   gastronomicznych oraz Sandomierskiego Rynku Hurtowego w Sandomierzu. 
4. Realizacja wniosków Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Rady Miasta  
    Sandomierza. 
5.Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3,4,5 

Pan Jarosław Szczerowoda - Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego  
przedstawił wszystkim członkom Komisji informację dot. funkcjonowania placu 
targowego - Plac 3 Maja. 
 Dodatkowych wyjaśnień dot. funkcjonowania placu targowego - Plac 3 Maja  
w Sandomierzu oraz koncepcje (inwestycja prowadzona przez miasto lub prywatnego 
inwestora) dot. zagospodarowania w/w placu, przedstawił Pan Marek Bronkowski - 
Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

 
Pan Władysław Teter Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Maciejowi 

Piątkowskiemu – Członek Zarządu Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego 
Spółka Akcyjna, który przedstawił Komisji informację dot. funkcjonowania placu 
targowego przy ul. Przemysłowej. 

Pan Maciej P.∗ zapoznał Komisję m.in. z potrzebnymi inwestycjami na Placu 
targowym przy ul. Przemysłowej: 

- poszerzenie placu targowego, 
- wybudowanie drogi np. w części od strony ul. Przemysłowej a stacją  

               benzynową, która zwiększy przepustowość na placu, 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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 - wybudowanie dla kupców pawilonów, które będą spełniać funkcję handlową,  
                gastronomiczną, 

- zrobienie kanalizacji sanitarnej i burzowej, 
- asfaltowanie placu. 
Pan Maciej Piątkowski - Przedstawiciel Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 

Hurtowego w Sandomierzu uwaŜa, Ŝe najlepszym rozwiązaniem byłoby oddanie placu 
Spółce Akcyjnej Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy, która przeprowadziła by 
inwestycje poprawiające funkcjonowanie palcu. 
 Dodatkowych wyjaśnień dot. funkcjonowania Sandomierskiego Rynku 
Hurtowego w Sandomierzu oraz planowanych inwestycji na placu targowym przy  
ul. Przemysłowej udzielili: Pan Marek Bronkowski - Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 
 
Ad. 6 
Komisja wnioskuje o : 
- przygotowanie na najbliŜszą Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
    pisemnej informacji dot. wstępnego projektu zagospodarowania Placu targowego  
     przy ul. Przemysłowej, który będzie zawierał niezbędne inwestycje (odblokowanie  
    wjazdu i wyjazdu na w/w plac, utwardzenie placu), 
- przygotowanie na najbliŜszą Komisję Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
    pisemnej informacji dot. koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w aspekcie  
    inwestycji, 
- doprowadzenie wody i zainstalowanie sanitariatów na Placu 3 Maja, 
- natychmiastowe przystąpienie do uporządkowania wszystkich ulic w całym mieście   
   np.: ul. Westerplatte, Kochanowskiego, Dąbrowskiego (usunięcie piasku i śmieci  
    z ulic i chodników), 
- naprawienie nawierzchni drogi przy skrzyŜowaniu ulic: ul. śółkiewskiego 9  
    i ul. Armii Krajowej (dziury na drodze), 
- wyremontowanie placu zabaw przy ul. śółkiewskiego 3 c – pomalowanie sprzętu  
   do zabawy, 
- wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Mokoszyńskiej. 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
Komisja pyta co będzie z drogą dojazdową do planowanej „Galerii Sandomierz” przy 
ul. Błonie. 
 
Ad. 7 
      Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                     
                                                                            
                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
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Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


