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                                          Protokół nr 13/13/2007 
                  z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
                       Handlu i Usług w dniu 12 listopada 2007 rok 
                                                  
 
    
  Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
Ad. 1  
 Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Porządek obrad przyjęty – 6  głosów „za”.  
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Informacja dot. przedsięwzięć Urzędu w sprawie zagospodarowania Placu 3 –go 
Maja: 
- koncepcja zagospodarowania Placu 3 –go Maja, 
- tereny zastępcze dla obecnych uŜytkowników Placu 3 -go Maja.  
4. Analiza realizacji zadań Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu 
5.  Informacja - gospodarka odpadami komunalnymi. 
6. Opiniowanie projektów uchwał:   
a) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
     Gminy Miejskiej Sandomierz”, 
b) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  
     parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w   
     strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 
c) w sprawie wyraŜenia zgody na odstąpienie od przetargu na   
      wydzierŜawienie nieruchomości gruntowej oraz zmiany uchwały Nr   
      XXVIII/253/05 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 2005 r   
      zmieniającej uchwałę Nr XXV/228/2005 Rady Miasta Sandomierza z  
      dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wydzierŜawienia gruntów Gminy  
   Sandomierz, 
d) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych  
      w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz   wyraŜenia zgody na  
     udzielenie bonifikaty, 
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od  
    01.01.2008 r., 
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
      od 01.01.2008r.,  
g) w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla  
      przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamkniecie porządku obrad. 
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Ad. 3 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza przedstawił 

członkom Komisji informację dot. przedsięwzięć Urzędu w sprawie zagospodarowania 
Placu 3 –go Maja: 
- koncepcja zagospodarowania Placu 3 –go Maja, 
- tereny zastępcze dla obecnych uŜytkowników Placu 3 -go Maja.  
 
Przedstawiciele kupców handlujących na placu 3 maja w Sandomierzu: Pan Andrzej P.∗ 
oraz Pan Jacek O.∗ przedstawili propozycję dot. zagospodarowania Placu 3 –go Maja – 
dotychczasowa forma bazaru z nowymi budkami lub boksami na środku placu mogą 
być ławeczki lub fontanna lub tak jak jest na placu targowym w Łodzi. 

  
 

Ad. 4 
Pan Anatol śygadło – Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków – przedstawił 
informację dot. realizacji zadań Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu – 
informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
Ad. 5 

Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sandomierzu przedstawił informację na temat gospodarka odpadami 
komunalnymi - informację stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 
Komisja uwaŜa, ze przedstawiona informacja dot. podwyŜki zrzutu  1 tony w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów w Janczycach o 125 % tj. - z 60 zł do 135 zł za tonę jest nie do 
przyjęcia i naleŜy podjąć działania, aby do proponowanej podwyŜki nie doszło. 
 
Ad. 6 
 
a)  

Pani Iwona Głowacka - Dzieciuch – Inspektor przedstawiła uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz”. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie –  głosów 10 „za”, 0  głosów „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmieniającej 
uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 
terenie Sandomierza. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Albin Sękul – 
Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 9 głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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c) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na odstąpienie od przetargu na  wydzierŜawienie nieruchomości gruntowej oraz 
zmiany uchwały Nr  XXVIII/253/05 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 sierpnia 
2005 r zmieniającej uchwałę Nr XXV/228/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
15 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wydzierŜawienia gruntów Gminy Sandomierz, 
postanowiła odłoŜyć opiniowanie na następne posiedzenie Komisji. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 9 głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. 
 
 
 
d) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie 
zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy 
Sandomierz oraz wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 6 głosów „za”. Cztery  osoby nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
e) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2008 r., wraz z uzasadnieniem  
i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Moniki Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat  
zaopiniowała pozytywnie – 9  głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
f) 

Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych od 01.01.2008r.,  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 9  głosów  „za”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
g) 

Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia 
pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od 
nieruchomości. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 9  głosów  „za”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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Ad. 7 
 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, Pana Zenona P.∗ z dnia 18.10.2007 – 

załącznik Nr 4 do Protokołu. 
 
Pani Monika Hill –Kierownik Referatu Podatków i Opłat poinformowała członków 

Komisji o komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 
października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2007 r., która wyniosła 58,29 zł za 1 dt. 

 
Komisja proponuje: 

- aby przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celu 
wymiaru podatku rolnego na 2008 rok, 
- aby obniŜono cenę skupu Ŝyta do celu wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w 
komunikacie Prezesa GUS z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za za 1 dt. 

 
 
Ad. 8 
 
Komisja wnioskuje: 
- o podjęcie działań zmierzających do uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 
- o przygotowanie projektu uchwały dot. oprotestowania wzrostu ceny odpadów stałych  
z 60 zł do 135 zł za tonę (Rozporządzenie Ministra z dn. 6 czerwca 2007 r. Dz. U. Nr 
106, poz. 723), 
- by przedstawiciel Gminy Sandomierz w Stowarzyszeniu Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki podjął działania , które nie dopuszczą do przedstawionej 
podwyŜki zrzutu  1 tony w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Janczycach o 125 % tj. -  
z 60 zł do 135 zł za tonę. 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte jednogłośnie - 10 głosów „za”. 
 
Ad. 9 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług.                                                                
            
                                                                        Władysław Teter 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                       Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


