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Protokół Nr 29/10/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

      w dniu 12 sierpnia 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Obecni: 

Pan Marek Jarema  

Pan Maciej Skorupa 

Pan Maciej Kuśmierz 

Pan Tomasz Masternak 

Pan Andrzej Gleń 

Nieobecni: 

Pan Marek Chruściel 

 

Ad. 1 

 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym projekt porządku obrad i poprosił radnych 

o jego przyjęcie. 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie informacji PEC sp. z o.o. w Sandomierzu na temat usług świadczonych na 

rzecz mieszkańców.  

4. Analiza wysokości cen za bilety komunikacji miejskiej. Przyjęcie informacji w sprawie 

funkcjonowania komunikacji miejskiej i współpracy przewoźników prowadzących 

usługi na terenie miasta Sandomierza. 

5. Rozpatrzenie pism: 

- PTTK O/ Sandomierz w sprawie zawarcia porozumienia na użytkowanie Bramy 

Opatowskiej i Trasy Podziemnej  z dnia 26 czerwca 2013 roku, 

 - Burmistrza Sandomierza znak: KSiP.033.181.2013.IPP z dnia 1 lipca 2013 roku 

-  Pani W. B.*) z dnia 12 lipca 2013 roku. 

6. Podpisanie protokołów z posiedzenia Komisji. Wnioski, sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

 Pan Jacek Dybus przypomniał, że Komisja Rewizyjna dokładnie przeanalizowała temat 

związany z wprowadzaniem stawek za zaopatrzenia mieszkańców Sandomierza  w wodę  

i odprowadzanie ścieków. Informację na ten temat zawiera protokół Nr 19/9/2012. Dzisiejsze 

posiedzenie będzie poświęcone omówieniu zagadnień związanych z zaopatrzeniem 

mieszkańców w ciepło. Udzielił głosu przedstawicielowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

sp. z o.o. w Sandomierzu. 

 Komisja przyjęła informację o działalności spółki, którą przedstawił Pan Robert Piątek 

– Prokurent. Mówca omówił zasady będące podstawą w ustalaniu stawek za dostawę ciepła, 
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wskazując na składniki cenotwórcze zawarte w: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291),  oraz zasady określone  
w art. 44-46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 
1059). 
Przedsiębiorstwo działa zgodnie z postanowieniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
z dnia 8 marca 2012 roku (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2013 
roku poz. 1241) zatwierdzającym przedłożone do akceptacji taryfy (załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu) 
Radni zwrócili uwagę między innymi na:  
- możliwość wprowadzenia zmiany rodzaju paliwa w kotłowniach celem zmniejszenia 
kosztów wytwarzania ciepła (zakup paliwa stanowi 47% kosztów wytwarzania ciepła  
w przypadku węgla i 76% w przypadku gazu), 
- nowoczesne technologie w ciepłownictwie (trigeneracja) oraz wykorzystanie energii 
słonecznej, 
-  wysokość opłat za emisję dwutlenku węgla. 
 

Ad. 4 

Analiza wysokości cen za bilety komunikacji miejskiej. Przyjęcie informacji w sprawie 
funkcjonowania komunikacji miejskiej i współpracy przewoźników prowadzących usługi na 
terenie miasta Sandomierza. 
Pan Jacek Dybus udzielił głosu Panu Zbigniewowi Lipko – Kierownikowi Zakładu Komunikacji 
Miejskiej PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu. 
Mówca podkreślił, że Zakład działa na podstawie podpisanej z miastem umowy na 
świadczenie usług w zakresie transportu osobowego. Od lat zmaga się z konkurencją – 
przewoźnikami prywatnymi, którzy posiadają zezwolenia na przewóz osób w mieście i poza 
miastem, wydane przez Starostę bądź Marszałka Województwa. ZKM świadczy usługi  
w różnych godzinach dnia, także tych najmniej rentownych oraz w dni wolne od pracy tylko 
na terenie Sandomierza. Przychody Zakładu to: sprzedaż biletów, reklamy oraz 
rekompensata gminy.  W 2012 roku z komunikacji miejskiej skorzystało 491 tys. pasażerów, 
w tym 344 tys. korzystających z ulg. Mówca podał przykłady miast, które podjęły decyzję  
o bezpłatnym korzystaniu z transportu miejskiego. Podłożem tej decyzji była dbałość  
o ochronę środowiska oraz sposób na rozładowanie miejskich korków. 
Radni w dyskusji podkreślili konieczność powołania komisji złożonej z przedstawicieli 
podmiotów wydających zezwolenie na prowadzenie usług przewozowych na terenie 
Sandomierza i ustalenie optymalnego rozkładu jazdy dla wszystkich deklarujących 
korzystanie z przystanków miejskich. 
Radny Maciej Skorupa poddał propozycję zwrócenia się do Inspekcji Ruchu Drogowego  
o dokonywanie częstych kontroli przewoźników prywatnych pod kątem: 
- czasu pracy kierowców, 
- przeładowywania mikrobusów, 
- prowadzenia rozmów telefonicznych przez kierowców, 
- kultury jazdy, 
- przestrzegania rozkładu jazdy. 
 

Ad. 5 

Przewodniczący komisji odczytał pisma: 
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- PTTK O/ Sandomierz w sprawie zawarcia porozumienia na użytkowanie Bramy Opatowskiej 

i Trasy Podziemnej  z dnia 26 czerwca 2013 roku, 

 - Burmistrza Sandomierza znak: KSiP.033.181.2013.IPP z dnia 1 lipca 2013 roku 

-  Pani W. B.*) z dnia 12 lipca 2013 roku. 

 

Pan Jacek Dybus stwierdził, że Komisja nie dysponuje żadnymi dodatkowymi informacjami  

w w/w sprawach. Przypomniał, że w dniu 26 czerwca 2013 roku zwrócił się do pełnomocnika 

PTTK o przedłożenie Komisji prawidłowego pełnomocnictwa do reprezentowania 

Towarzystwa i do chwili obecnej nie ma odpowiedzi w tej sprawie. Pani W. B.*) ponawia  

w swoim piśmie zarzuty, które już zostały przeanalizowane i rozstrzygnięte na sesji Rady 

Miasta w dniu 3 lipca 2013 roku. 

Przewodniczący Komisji zapowiedział, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu  

3 września 2013 roku o godz. 9.00. Tematem obrad będzie analiza wybranych przetargów. 

 

Ad. 6 

Wnioski Komisji: 

Komisja wnioskuje do Burmistrza o wystąpienie do Inspekcji Transportu Drogowego  

w Opatowie o dokonywanie częstych kontroli przewoźników prywatnych w związku  

z zaobserwowanym nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, przeładowywaniem 

mikrobusów, prowadzeniem rozmów telefonicznych przez kierowców w czasie jazdy, 

nieprzestrzeganiem rozkładu jazdy. 

Komisja widzi potrzebę powołania zespołu do spraw opracowania optymalnych zasad 

współpracy między przewoźnikami prywatnymi i Zakładem Komunikacji Miejskiej. 

 

Ad. 7 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

       

 

       Jacek Dybus 

          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

        

 

 

Pan Marek Jarema……………………………………. 

Pan Maciej Skorupa……………………………………. 

Pan Maciej Kuśmierz……………………………………. 

Pan Tomasz Masternak…………………………………. 
 

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.).   
 


