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Protokół Nr 31/3/2013 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 26 marca 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 list obecności 

prawomocność obrad obu 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 zasad umieszczania reklam na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032” 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. za 2012 rok. 

6. Rozpatrzenie pism: 

- WSHP w Sandomierzu z dnia 29.01.2013 r. oraz z dnia 14.03.2013 r. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Komisja przyjęła jednogłośnie powyższy projekt porządku obrad. 

 

Ad. 3 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz. 

Przewodniczący Komisji przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu. Komisja nie 

wniosła uwag. W związku z powyższym Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

przedmiotowego projektu uchwały. 

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

 

Ad. 4 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032”. 

Komisja przyjęła bez uwag powyższy dokument. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

 Przyjęcie sprawozdania z działalności SORH S.A. za 2012 rok. 

Pan Zbigniew Rusak przypomniał, że radni mieli możliwość zapoznania się z materiałem i 

poprosił o uwagi. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym poprosił o przyjęcie 

sprawozdania w głosowaniu. 
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Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie.  

 

Ad. 6  

 Komisja zapoznała się z treścią pisma - WSHP w Sandomierzu zawierającego 

propozycję zakupu przez miasto budynku przy ul. Portowej z przeznaczeniem na cele 

mieszkaniowe. 

Komisja nie zajęła stanowiska w w/w sprawie. 

 

Ad.  

 Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Zbigniew Rusak   

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


