
Protokół Nr 46/14/2017 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 18 grudnia 2017 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

stwierdził prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji. 

Obecni, jak w liście obecności.  

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Zbigniew Rusak i Agnieszka Frańczak - Szczepanek. 

Radni usprawiedliwieni.  

Usprawiedliwienia stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

Ponadto radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji przywitał Pana Andrzeja Gajewskiego 

Sekretarza Miasta Sandomierza, Pana Jacka Kuligę Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego 

Urzędu Miasta oraz Pana Krzysztofa Kwiecińskiego Naczelnika Wydziału Techniczno – 

Inwestycyjnego Urzędu Miasta. 

 

Ad. 2. 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji odczytał projekt porządku obrad, jak niżej:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich 

zlokalizowanych na terenie miasta Sandomierza. 

5. Zapoznanie się z pismem Firmy TANKPOL sp. j. ze Szczucina w sprawie zniesienia formy 

ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

6. Zapoznanie się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PNK.III.1411.28.2017 z dnia 30 

listopada w sprawie skargi Pana P. C.* z dnia 5 października 2017 roku. 

7. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji zapytał się czy ktoś z członków komisji ma uwagi co 

do treści proponowanego porządku obrad.  

Uwag nie było. 

Następnie radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji poddał proponowany porządek obrad pod 

głosowanie.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 
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Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

  

Ad. 3 

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Anwajler na 

funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Radny Andrzej Anwajler wyraził zgodę. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji poddał kandydaturę radnego Anwajlera pod                     

głosowanie.  

 

Wynik głosowania: 

„za” – 6 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 1 radny. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji stwierdził wybór radnego Andrzeja Anwajlera 

na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.  

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z szaletów miejskich 

zlokalizowanych na terenie miasta Sandomierza. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Pana Jacka Kuligę. 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta: 

Przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem uruchomienia kolejnego szaletu miejskiego na Placu               

3 Maja w Sandomierzu oraz wynikiem przeprowadzonego audytu w Wydziale Nadzoru Komunalnego 

w którym stwierdzono, że opłata za korzystanie z miejskich szaletów powinna być uregulowana na 

drodze uchwały Rady Miasta a nie tylko w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza.             

Proponowany projekt uchwały zakłada jedną stawkę za korzystanie z miejskich szalet w wysokości              

2 zł.  

 

Radny Sylwester Łatka: 

Kiedy będzie czynna toaleta miejska na Placu 3 Maja? 

 

Pan Krzysztof Kwieciński, Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta: 

Nowa miejska toaleta powinna być uruchomiona w styczniu 2018 roku.  

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza: 

Bardzo ciekawy jest projekt wybudowania miejskiej toalety w skarpie na Placu Papieskim. Warto     

zwiększyć liczbę miejskich szaletów w obrębie Starego Miasta.  

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem 

uchwały. 
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Wynik głosowania: 

„za” – 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad. 5 

Zapoznanie się z pismem Firmy TANKPOL sp. j. ze Szczucina w sprawie zniesienia formy ochrony 

z drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji poprosił o zabieranie głosu przez członków komisji              

w tym punkcie porządku obrad. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Sprawa lipy drobnolistnej omawiana była już wielokrotnie. Z pismem, która jako komisja, zapoznajemy 

się Firmy TANKPOL sp. j. ze Szczucina należy polemizować, gdyż zawiera informacje jakoby lipa 

drobnolistna była w złym stanie i zagrażała bezpieczeństwu ludzi korzystających z zlokalizowanego 

wokół niej parkingu. Zewnętrzne instytucje zajmujące się ochroną środowiska stwierdzają, że wszystko 

co dzieje się w mieście zależy m.in. od Radnych Miasta Sandomierza. W ostatniej dostępnej nam                

ekspertyzie przedstawiona jest alternatywa zakładająca możliwość uratowania tej lipy. Lipa                

drobnolistna liczy sobie 300 lat – przetrwała zabory, wojny. To co stanie się z lipą drobnolistną biorą na 

swoje barki Radni Miasta Sandomierza. 

 

Radny Piotr Majewski: 

Podobny problem miało Miasto Kielce, gdzie lipy będące pod ścisłą ochroną zostały wycięte właśnie ze 

względu na bezpieczeństwo ludzi, gdyż to jest najważniejsze. Ze wszystkich dostępnych ekspertyz             

wynika, że lipa drobnolistna w Sandomierzu jest w złym stanie biologicznym. Jako radni Miasta              

Sandomierza mamy mieć na uwadze dobro mieszkańców Sandomierza. 

 

Radny Jacek Dybus: 

W ekspertyzie zawarte są rozwiązania mające na celu jej uratowanie i zabezpieczenie w taki sposób, że 

drzewo to nie wyrządzi nikomu krzywdy. Lipa drobnolistna ma do tego prawo. Wszystko co się mówi 

o tej lipie jest nieprawdą. 

 

Radny Piotr Majewski: 

Lipa drobnolistna umiera. Wszystko kiedyś się zaczyna i kiedyś się kończy.  

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza: 

Po wybudowaniu parkingu lipa drobnolistna nie posiada korytarzy powietrznych. Miasto powinno              

wyegzekwować od inwestora odpowiednie zabezpieczenie tego drzewa. 

 

Więcej uwag nie było. 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad. 6 

Zapoznanie się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: PNK.III.1411.28.2017 z dnia 30            

listopada w sprawie skargi Pana P. C.* z dnia 5 października 2017 roku. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji odczytał pismo Znak: PNK.III.1411.28.2017               

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przekazania według właściwości 

skargi Pana P. C.* z dnia 5 października 2017 roku oraz pismo Pana Piotra Kossaka Radcy Prawnego 

Urzędu Miasta Sandomierza w tej sprawie.   

Następnie radny Sylwester Łatka Przewodniczący komisji otworzył dyskusje w tym punkcie porządku 

obrad. 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta: 

Wydziałem merytorycznym w tej sprawie jest Wydział nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta                    

w Sandomierzu. Urząd skierował pismo do Pana P. C.* w celu dookreślenia swoich zastrzeżeń. 

 

Pan Andrzej Gajewski, Sekretarz Miasta Sandomierza: 

Pan P. C.* w swojej skardze podnosi kwestię rzekomej dyskryminacji jeśli chodzi o koszty                              

zatrzymywania się busów na miejskich przystankach. Miasto określiło jedną stawkę niezależnie od                 

tonażu busa. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Czy busy należące do Pana P. C.* mogą zatrzymywać się na przystanku zlokalizowanym przy Bramie 

Opatowskiej? 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta: 

Tak, do czasu ważności pozwolenia. Nowe podmioty na podstawie nowych pozwoleń nie mogą już 

zatrzymywać się na tym przystanku. Aktualnie praktyką busów jest ich zatrzymywanie się przy             

Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Taka sytuacja jest spowodowana zaporowymi cenami zatrzymywania się busów na nowo                          

wybudowanym dworcu w Sandomierzu, który jest własnością prywatną.   

 

Radna Mariola Stępień: 

Czy autokary mogą poruszać się po ul. Różanej w Sandomierzu? 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta: 

Będzie nowa organizacja ruchu drogowego wokół dworca w Sandomierzu. Wtedy nie będzie problemu 

poruszania się autokarów po ul. Różanej.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Kiedy wejdzie w życie nowa organizacja ruchu na terenie Starego Miasta w Sandomierzu? 

 

Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta: 

Nowa organizacja ruchu drogowego na terenie Starego Miasta jest na etapie konsultacji z policją.                  

Z chwilą zakończenia tych rozmów miasto wystąpi z wnioskiem o reorganizację ruchu drogowego.  
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Radny Jacek Dybus: 

W ramach reorganizacji ruchu musi być stały przystanek dla autokarów wokół Starego Miasta, by  

mieszkańcy nie musieli chodzić na odległy dworzec.  

 

Radny Piotr Majewski: 

Autokary powinny zatrzymywać się tylko w jednym miejscu a nie na wszystkich. Należy wyznaczyć 

jeden przystanek na którym będą mogli zatrzymywać się busy.  

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta: 

Sandomierz jest małym miastem ale z wielkim problemem komunikacyjnym. Sytuacja na przystanku 

przy Bramie Opatowskiej musi zostać ucywilizowana. Warto rozważyć wprowadzenie jednego biletu 

komunikacyjnego w wysokości 1 zł.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Kiedy będzie nowa ustawa zakładająca funkcjonowanie jednego operatora komunikacyjnego w danym 

mieście?   

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta: 

Nowa ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w 2018 roku. 

 

Więcej uwag nie było. 

Radny Sylwester Przewodniczący Komisji zamknął dyskusje w tym punkcie porządku obrad. 

 

Ad. 7 

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący komisji przedstawił proponowany plan pracy komisji na 2018 

rok, jak niżej: 

 

Lp. Temat  Termin 
1. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji za 2017 rok. Styczeń 

2. Omówienie funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Sandomierzu 

wraz z wprowadzeniem prac dot. uchwały w sprawie cennika usług  
Luty 

3. Przyjęcie informacji o realizacji zadań własnych gminy powierzonych 

spółkom gminnym tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                   

i Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 

Marzec / 

Kwiecień 

4. Omówienie funkcjonowania Placu Targowego przy ul. Przemysłowej 

w Sandomierzu 
Czerwiec 

5. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji Na bieżąco 
6. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok Grudzień 
7. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji Na bieżąco 

 

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał się czy są uwagi co do proponowanego planu pracy komisji. 

 

Radny Jacek Dybus: 

Z planu pracy należy wykreślić pkt. 3, gdyż oba te przedsiębiorstwa są kontrolowane przez Burmistrza 

Miasta Sandomierza i są to jedne z najlepszych firm w mieście.  
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Radny Andrzej Anwajler: 

W planie pracy należy dopisać punkt dot. omówienia przyczyn braku inwestycji w budowie nowych 

odcinków kanalizacji w mieście przez PGKiM. Warto rozmawiać o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej, gdyż mieszkańcy płacą coraz większe koszty za ogrzewanie. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji powiedział, że w pkt. 3 proponowanego porządku             

obrad zawiera się m. in. Dyskusja nad postępem budowy sieci kanalizacyjnej w mieście. 

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Warto dopisać do planu pracy punkt dot. omówienia sytuacji spółki w stanie likwidacji Sandomierskiego 

Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu.  

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji poddał wniosek radnego Andrzeja Anwajlera pod            

głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług przyjęła wniosek formalny radnego Andrzeja Anwajlera i wprowadziła nowy 

punkt do proponowanego porządku obrad. 

 

Następnie radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy komisji po zmianach, 

jak niżej:  

 

Lp. Temat  Termin 
1. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji za 2017 rok. Styczeń 

2. Zapoznanie się i omówienie sytuacji spółki w stanie likwidacji – Sando-

mierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

Styczeń 

3. Omówienie funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Sandomierzu 

wraz z wprowadzeniem prac dot. uchwały w sprawie cennika usług  
Luty 

4. Przyjęcie informacji o realizacji zadań własnych gminy powierzonych 

spółkom gminnym tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 

Marzec / 

Kwiecień 

5. Omówienie funkcjonowania Placu Targowego przy ul. Przemysłowej 

w Sandomierzu 
Czerwiec 

6. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji Na bieżąco 
7. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok Grudzień 
8. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji Na bieżąco 

 

Radny Sylwester Łatka zarządził głosowanie nad całością proponowanego planu pracy komisji na 

2018 rok. 

 

Wynik głosowania: 

„za” – 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 
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Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług przyjęła plan pracy komisji na 2018 rok. 

 

Ad. 8 

Wnioski Komisji, sprawy różne. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji zapytał się do kogo radni i mieszkańcy mogą zgłaszać 

niedziałające lampy uliczne? 

 

Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta: 

Trwają pracę nad systemem informowania przez mieszkańców ewentualnych awarii w oświetleniu.  

Sposób informowania będzie dostępny w mediach lokalnych i na stronie internetowej miasta. Ponadto 

w miarę możliwości Straż Miejska kontroluje braki w oświetleniu.   

W ostatnim czasie doszło do dwóch dużych awarii oświetlenia w Sandomierzu. Pierwsza na               

skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i Mickiewicza a druga na skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej                       

i Lwowskiej. Te awarie były spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych. Ponadto częściowy 

brak oświetlenia na terenie węzła Kraków spowodowany był remontem transformatora przez Polską 

Grupę Energetyczną.   

  

Radny Andrzej Gleń: 

Dlaczego oświetlenie na ul. Lwowskiej czynnej jest do 21:00. Ponadto czy Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska dysponuje środkami na budowę kanalizacji w tych częściach miasta, które 

znajdują się poza tzw. aglomeracją? Miasto dysponuje odpowiednią dokumentacją a warunki jakie 

stawia fundusz są bardzo atrakcyjne.  

 

Radny Piotr Majewski: 

Kto pokrywa koszty oświetlenia ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu, która jest drogą krajową? Czy 

miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie na wymianę oświetlenia ulicznego na LED. 

 

Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta: 

Koszty oświetlenia ulic na terenie Miasta Sandomierza pokrywa w całości gmina, niezależnie do kogo 

należy pas drogowy.  

Miasto Sandomierz przygotowuje dokumentację w celu ubiegania się o środki zewnętrzne na wymianę 

opraw oświetleniowych na LED.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Termin na składanie dokumentacji o dofinansowanie na wymianę opraw oświetleniowych na LED 

upływa 29 grudnia 2017 roku. To dofinansowanie wynieść może maksymalnie 85%. Ta wymiana 

powinna być wpisania do planu niskoemisyjności.    

 

Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta: 

Miasto Sandomierz przystąpi do tego programu. W tym celu został zlecony audyt energetyczny. 

Przygotowywane jest studium i kosztorys. Nie ma zagrożenia, że miasto nie zdąży złożyć dokumentów.   

Na pierwszej sesji w nowym 2018 roku zostanie dokonana zmiana uchwały dot. gospodarki 

niskoemisyjności. Wniosek zostanie złożony a następnie uzupełniony o wymagane dokumenty.  
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Radny Jacek Dybus: 

Kiedy zostanie dokonana naprawa kostki brukowej przy dworcu autobusowym?. 

 

Pan Jacek Kuliga, Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta: 

W dniu dzisiejszym zostanie dokonana naprawa tej kostki przez grupę interwencyjną.   

 

Radny Sylwester Łatka: 

Kto dokonuje konserwacji lamp oświetleniowych w Sandomierzu? 

 

Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta: 

Lampy oświetleniowe miasta są podzielone miedzy firmą z Tarnobrzega a Zakładem Energetycznym               

w Staszowie.  

 

Radny Andrzej Anwajler: 

Jeśli chodzi o ubieganie się Sandomierza o dofinansowanie na tzw. fotowoltanikę, to zgodnie                              

z regulaminem gminy miejskie i wiejskie mogą się łączyć w celu uzyskania odpowiedniego wsparcia.  

 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza: 

Miasta oszczędzają koszty oświetlenia na wyłączaniu lamp na obiektach sportowych. Ponadto 

mieszkańcy nie będą zgłaszać ewentualnych awarii oświetlenia bo od tego są odpowiednie służby 

miejskie. Ponadto gmina ma obowiązek dokonywać na bieżąco napraw chodników.    

 

Ad. 9 

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

 

 

 

 
             Sylwester Łatka 
               Przewodniczący  

          Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołował:  
Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 


