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                                              Protokół nr 3/3/2007 
                      z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
               Handlu i Usług w dniu 14 lutego 2007 rok, godz. 14.00 
 
    
   
     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  
  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
Pan Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
 
Wniosek 
O ujęcie w porządku obrad Komisji punktu dot. przywrócenia przywileju 
dot. zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty parkingowej honorowych 
dawców krwi. 
 
Przyjęty Porządek obrad – (jednogłośnie 12  głosów „za”) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektu budŜetu miasta na 2007 rok w zakresie   
   dotyczącym Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na   
   zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
5. Dyskusja nad wnioskiem w sprawie przywrócenia przywileju dot.  
     zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty parkingowej honorowych     
     dawców krwi. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
 Komisja przystąpiła do analizy projektu uchwały budŜetowej na 2007r. – 
jak załącznik. 
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Po dyskusji Komisja przyjęła w głosowaniu jawnym opinię następującej 
treści: 
                                                                
                                           OPINIA  

KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG  
Z DNIA 14 lutego 2007 R. 

 DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 
BUDśETU MIASTA SANDOMIERZA NA 2007 ROK 

 
Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 5 i § 11 ust. 3 
załącznika Nr 6 do Statutu (Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr 
VIII/74/2003 z dnia 17 września 2003 r. - Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 2287) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 
XVI/106/99 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 września 1999 r. w sprawie 
procedury uchwalania budŜetu gminy (…) 
Komisja po rozpatrzeniu przedłoŜonego przez Burmistrza Sandomierza 
projektu budŜetu wydała następującą opinię: 
 
I. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w zakresie działania Komisji 
t.j. w działach dotyczących: 
- transportu – dział 600 (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów    
   „wstrzymujących się”) wraz z wnioskami Komisji, 
- gospodarka komunalna – dział 900 (12 głosów „za”, 0 „przeciw”,   
    0 głosów „wstrzymujących się”) wraz z wnioskami Komisji, 
- gospodarka mieszkaniowa – dział 700 ( 12 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) wraz z wnioskami Komisji. 
II. Komisja postanowiła przedłoŜyć przedmiotową opinię Komisji BudŜetu  
i Finansów. 
 
 Przyjęte w głosowaniu jawnym wnioski Komisji Gospodarki 
Komunalnej Handlu i Usług do projektu budŜetu miasta na 2007 rok: 
 
Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków: 

• Dopłata do biletów PGKiM - zwiększyć  o 50.000,00 zł  
(str. 19 i Str. 69) 

          Dz. 600 – Transport, Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy. 
• Opłata za administrowanie lokalami socjalnymi wynajętymi od 

SBM Sandomierz - zwiększyć o 2,000,00 zł (str. 72) 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała   
    działalność 
• Wodociąg Sucharzowska – Chwałecka  - zwiększyć 100.000,00 zł  

(str. 11 i str. 127) 
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     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała  
     działalność 
 
 
Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków: 
• Kanalizacja Frankowskiego – Westerplatte – zmniejszyć o 100.000, 

00 zł 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała   
     działalność (str. 10 i str. 127 
• Zakup wiat i urządzeń przystankowych zmniejszyć o 2.000, 00 zł  

(str. 71) 
     Dz. 900 – Gospodarka komunalna, Rozdz. 90095 Pozostała   
     działalność 
• Rozbiórka budynku „Lusterek” zmniejszyć o 80.000,00 zł (str. 128) 

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70095 Pozostała 
działalność. 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte jednogłośnie 12 głosów „za”. 
                                                     

 Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług poinformował członków Komisji, Ŝe w 
projekcie wydatków Wydziału Nadzoru Komunalnego na 2007 rok 
zapisane są m.in.  następujące zadania:  
- chodnik ul. Mokoszyńska (główna)                        80.000 zł. 
- chodnik ul. Schinzla                                                30.000 zł. 
- chodnik ul. Milberta                                                40.000 zł. 
- chodnika (łącznik) ul. A.K. – ul. Króla                   20.000 zł. 
- chodnik wokół ogrodzenia Przedszkola nr 3           70.000 zł.  
- ulica Baczyńskiego parking                                   100.000 zł 
-                                 chodnik                                     65.000 zł. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Razem                                                                        405.00 zł. 
 
Cmentarz komunalny parking                                  160.000 zł. 
                                   chodnik                                  100.000 zł. 
 ------------------------------------------------------------------------------------                  
Razem                                                                      260.000 zł. 

 
 
 

 
 
 



 4 

Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 
Uzasadnienie do uchwały przedstawili i wyjaśnień udzielili Pan Marek 
Bronkowski – Zastępca Burmistrza oraz Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes 
PGKiM w Sandomierzu. 
Pan Prezes PGKiM przedstawił opinię dotyczącą analizy danych zawartych 
we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Załącznik Nr 2 do protokołu). 
 
Wniosek Komisji: 
Komisja nie opiniuje w/w projektu uchwały, celem przeprowadzenia 
szczegółowej analizy. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 12 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy: 
- przeanalizować przychód wody i rozchód ścieków, 
- przedyskutować i zrobić analizę wprowadzenia „wody przemysłowej”, 
- rozwaŜyć aspekt społeczny, jaki to będzie miało skutek. 
Komisja pyta, czy nie ma moŜliwości zrekompensowania PGKiM –owi  
z innych źródeł, jeŜeli nie zostaną zatwierdzone proponowane  
w przedmiotowym projekcie uchwały stawki. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie kalkulacji w przypadku włączenia 
Zakładu Oczyszczania Ścieków do PGKiM.  
Komisja pyta jakby się kształtowały koszty 1 m³ ścieków po połączeniu 
PGKiM i Zakładu Oczyszczania Ścieków? 
 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 11 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
 
 
Ad. 5 
 
Pan Krzysztof Cieślak – Radny Rady Miasta Sandomierza zgłosił wniosek 
o przywrócenie przywileju zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty 
parkingowej honorowych dawców krwi (od 5 litrów oddanej krwi). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie - 12 głosów „za”. 
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Ad. 6 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
- Mieszkańcy ul. Kruczej w Sandomierzu zwracają się z prośbą o załoŜenie 
oświetlenia na ul. Kruczej. 
Wniosek Komisji: 
Komisja opiniuje w/w prośbę pozytywnie w ramach wolnych środków 
finansowych w budŜecie miasta na 2007 rok. 
 
- Komisja zapoznała się z treścią pisma (wraz z załącznikami), w którym   
   NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach w związku z aktualnie   
   prowadzoną kontrolą w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu:   
   prawidłowości wprowadzenia i egzekwowania opłat za płatne   
   parkowanie na drogach publicznych Miasta Sandomierza informuję, Ŝe w  
   trakcie kontroli, kontroler stwierdził bezpośrednie niebezpieczeństwo dla   
   Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz powstania niepowetowanej szkody w  
   mieniu w temacie kontroli (Załącznik Nr 3 do protokołu). 
 
Pan Robert Sobieraj – odczytał odpowiedzi Burmistrza Sandomierza na 
pisma Inspektora NajwyŜszej Izby Kontroli. 
 
 
 
Ad. 7 
 
Komisja wnioskuje o: 
- równe traktowanie wszystkich mieszkańców Sandomierza przy  
     odśnieŜaniu ulic w mieście, 
- wypróŜnianie koszy na śmieci w mieście, 
- zwrócenie uwagi na dewastację placu zabaw w Piszczelach, 
- czyszczenie i zamiatanie ulic, chodników, 
- zobowiązanie StraŜy Miejskiej do przypominania właścicielom posesji  
   o konieczności utrzymania porządku, 
- utworzenie grupy robót publicznych – do kaŜdej ulicy przypisać jedną   
  osobę odpowiedzialną za utrzymanie czystości np.: zamiatanie ulic,   
  chodników, przycinanie Ŝywopłotów, grabienie liści, sadzenie kwiatów. 
- rozwaŜenie moŜliwości zmiany organizacji ruchu na ulicy Zaleśnej (Gęsia  
  Wólka) - postawić znak wjazd do 3,5 tony. 
- rozpatrzyć moŜliwość zrobienia drogi dojazdowej na Gęsią Wólkę  
  od ul. Trześniowskiej między stacją transformatorową zgodnie z MPZP,    
  celem pozyskania inwestora. 
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Ad. 8 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług (godz. 17.00). 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                            
                                                                              Władysław Teter 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                                     Gospodarki Komunalnej 
                                                                              Handlu i Usług 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 


