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Protokół Nr 36/4/2017 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2017r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Jacek Dybus, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o działalności gminnych osób prawnych: PGKiM, PEC. 

4. Sprawy skierowane do Komisji: 

- PTTK oddział w Sandomierzu pismo znak: L.dz. 90/2017 – przedłużenie 

terminu przekazania obiektu – Podziemna Trasa Turystyczna, 

- Burmistrz Sandomierza pismo znak: SEK.0002.1.3.2017.AGA w sprawie 

dalszego funkcjonowania fontanny na Małym Rynku. 

5. Sprawy różne, wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o przyjęcie sprawozdania z działalności spółek: PGKiM i PEC.  

Radni zaproponowali wyznaczenie dodatkowego posiedzenia Komisji poświęconego temu 

tematowi, zwrócili uwagę, że: 

- nie mieli możliwości zapoznania się z dokumentami, 

- na posiedzeniu komisji powinni być obecni przedstawiciele spółek w celu udzielania 

wyjaśnień, 

- nie wszystkie spółki złożyły sprawozdania np. SORH w likwidacji, 

 

Ad. 4   

Pani Wiesława Sabat odczytała pismo PTTK, znak: l.dz. 90/2017 z dnia 06.04.2017 r. 

Radni nie zajęli stanowiska.  

Pani Wiesława Sabat odczytała pismo Burmistrza Sandomierza znak: SEK.0002.1.3.2017.AGA 

Po przeprowadzonej dyskusji wypracowano stanowisko: 

W odpowiedzi na zapytanie Burmistrza w sprawie celowości dalszego funkcjonowania 

fontanny na Małym Rynku. 
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług sugeruje wykonanie zabezpieczeń 

technicznych fontanny (przyłączy wodociągowych i kanalizacji)  i utworzenie na tym miejscu 

klombu kwiatowego do czasu wygospodarowania środków na budowę nowej fontanny. 

 

Ad. 5 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek: 

Przewodnicząca Komisji na trzy dni przed planowanym posiedzeniem przekaże radnym 

projekt porządku obrad. 

Ad. 6 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

      Wiesława Sabat 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

  

 

 


