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Protokół Nr 32/4/2013 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 21 maja 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji, stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad  Komisji i otworzył posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku  

Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki 

Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. 

5. 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. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i 

porządku  na terenie  miasta Sandomierza. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu  

prowadzenie punktu selektywnej zbiórki  odpadów  komunalnych. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  powierzenia  Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu 

wykonywania  usług w zakresie  zagospodarowania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych  od  właścicieli nieruchomości  w Mieście Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia inkasentów do pobierania  

opłaty od posiadania psów i określenia wynagrodzenia  za inkaso. 

10. Przyjęcie Informacji o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa 

handlowego) oraz  podmiotów, których Miasto jest  fundatorem. 

11. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady Nadzorczej Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Wojciecha Majchera o 

przedstawienie swojej kandydatury jako przedstawiciela gminy Sandomierz w Radzie 

Nadzorczej SORH S.A. 
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Radni pytali między innymi o przyczynę złej kondycji finansowej spółki. 

Pan W. Majcher powiedział między innymi że: 

- spółka nie może skorzystać z wielu dotacji ponieważ przekroczony jest limit 20% udziału 

jednostki samorządowej w akcjach spółki.  

- Powstające grupy producenckie stanowią konkurencję dla giełdy.  

- spółka musiała wpłacić do Urzędu Skarbowego ponad 1 mln zł. w związku z 

nieodprowadzanym podatkiem VAT od inkasa od 2005 roku wraz z odsetkami. 

- obecne  zadłużenie wynosi 70 tys. zł. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy są inne kandydatury? 

Kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym zapytał kto z radnych jest za poparciem 

kandydatury Pana Wojciecha Majchera jako kandydata do RN SORH S.A. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki 

Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. W związku z powyższym Przewodniczący obrad poprosił o 

pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

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 przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku  na 

terenie  miasta Sandomierza. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawił Pan Marek Bronkowski. 

Pan Zbigniew Rusak zgłosił poprawkę do zapisu § 1: należy skreślić sformułowanie  „za 

dodatkową opłatą” a wpisać „nieodpłatnie”. 

W związku z tym § 1 pkt 6 opiniowanego projektu uchwały będzie miał następujące 

brzmienie: 

„6. W § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy 

dostarczyli właścicielom pojemniki są zobowiązani do wykonania nieodpłatnie usług 

czyszczenia i dezynfekcji pojemników” 

Przewodniczący obrad zapytał kto z radnych jest za wniesieniem tej poprawki. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – poprawka została przyjęta. 

W związku z wynikiem głosowania poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego 

projektu uchwały z przyjętą poprawką. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu  prowadzenie punktu selektywnej 

zbiórki  odpadów  komunalnych. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  powierzenia  Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu wykonywania  usług w zakresie  

zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  w Mieście Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia inkasentów do pobierania  opłaty od 

posiadania psów i określenia wynagrodzenia  za inkaso. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Przyjęcie Informacji o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) oraz  

podmiotów, których Miasto jest  fundatorem. 

Komisja bez uwag przyjęła w/w sprawozdanie. 

Ad. 11 

Sprawy różne, wnioski. 

Radny Andrzej Gleń poprosił o przeprowadzanie częstych kontroli osób wyprowadzających 

psy do parku we wczesnych  godzinach rannych. 

Radny Marek Jarema zwrócił uwagę,  że młodzież należąca do „rycerstwa” załatwia swoje 

potrzeby fizjologiczne za budynkiem OPS-u przy ul. Żydowskiej na skarpie. Zapytał czy w 

„zbrojowni” jest toaleta. 

Radny Zbigniew Rusak zwrócił się z prośbą do obecnego na posiedzeniu Pana Marka 

Bronkowskiego o dokonanie kontroli pracy służb oczyszczających ulice i chodniki z piasku po 

zimie.  

Radny Andrzej Gleń poprosił aby ze względów bezpieczeństwa zwrócić szczególną uwagę na  

dokładne wykaszanie traw „zarośli” w pobliżu skrzyżowań ulic na osiedlach( np 

skrzyżowanie. Gołębicka, Różana, Kochanowskiego). 

Ad. 12 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Zbigniew Rusak   

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


