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Protokół Nr 54/8/2018 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 29 maja 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler– Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Anwajler przywitał obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie 

Komisji. 

Ad. 2 

Pan Andrzej Anwajler przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy Sandomierz.   

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/263/2012 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajecie pasa drogowego.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza.  

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie  ustalenia cennika usług 

oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

9. Pisma skierowane do komisji. 

10. Sprawy różne, wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału  

Spraw Społecznych i Zdrowia. Projekt uchwały przewiduje zakaz sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych poza miejscem sprzedaży w godzinach 22.00-6.00. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 
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Głosowano: 2 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia negatywna (jeden radny był 

nieobecny podczas głosowania). 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy Sandomierz.   

Pani Aneta Przyłucka przedstawiła uzasadnienie. 

Projekt zakłada zmniejszenie ogólnego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży z 150 na 140. 

Po dyskusji komisja przystąpiła do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

 Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sandomierz.  

Przewodniczący obrad zwrócił uwagę, że projekt nie mieści się w zakresie kompetencji 

Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług i był opiniowany przez komisje merytoryczne. 

Zaproponował zdjęcie z porządku obrad tego punktu porządku obrad. 

Radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie tego wniosku. Zapytał kto jest za? 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty. 

Ad. 6  

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/263/2012 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajecie pasa drogowego.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału 

Techniczno-Inwestycyjnego. 

Projekt uchwały wprowadza zróżnicowanie opłat rocznych za zajęcie 1 m 2 powierzchni pod 

drogą gminną na urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 18 zł oraz pozostałe 

urządzenia infrastruktury technicznej – 100 zł. 

Do tej pory obowiązywała jedna opłata w wysokości 100 zł dla wszystkich urządzeń. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem  projektu uchwały? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały 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 Pan Jacek Kuliga – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 
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W obowiązującej Strefie Płatnego Parkowania Starego Miasta wykreśla się parking przy 

Spichlerzu przy ul. Krakowskiej. Projekt uwzględnia również uwagi Wojewody 

Świętokrzyskiego zawarte w piśmie znak; PNK.I.4131.69.2018 z dnia 23.03.2018 r. 

Komisja nie wniosła uwag do omawianego projektu uchwały. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz 

wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jacek Kuliga. Zmiana obowiązującego 

Regulaminu ma związek z wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4131.68.2018  

z dnia 23.03.2018 r. i polega na dostosowaniu zapisów do obowiązującego stanu prawnego. 

Komisja nie wniosła uwag do omawianego projektu uchwały. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Pisma skierowane do komisji: 

Pan Andrzej Anwajler przedstawił radnym: 

-  korespondencję mailową prowadzoną pomiędzy biurem Rady Miasta i PGKiM  

w Sandomierzu Sp. z o.o. w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej oceny 

strat wody wydobytej i sprzedanej przez spółkę, 

- odczytał pismo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata 

skierowane do Burmistrza Sandomierza w sprawie wsparcia finansowego budowy  

przyparafialnej przepompowni ścieków. 

Po omówieniu tematu komisja w głosowaniu - 6 „za”, 1 „przeciw”  - poparła wniosek Parafii. 

Komisja zapoznała się z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.V.1411.1.2018 z dnia 

11.05.2018r. 

Wojewoda przekazuje do rozpatrzenia skargę Pani Z. W.*) dotycząca „nieprzestrzegania 

przepisów ruchu drogowego na Starym Mieście przez kierowców meleksów”. 

Przewodniczący obrad odczytał treść skargi Pani Z. W.*), która zarzuca Burmistrzowi  

i pracownikom Urzędu Miejskiego w Sandomierzu zaniedbania związane z brakiem regulacji 

ruchu meleksów po płycie Rynku starego miasta. 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pana Arkadiusza Strugały – Komendanta Straży Miejskiej  

w Sandomierzu. Mówca poinformował, że w sprawie respektowania przepisów ruchu 

drogowego Straż odnotowała sporadyczne skargi. Podkreślił, że przewóz osób meleksami to 

specyficzna usługa wymagająca zgody Burmistrza. Wszystkie pojazdy poruszające się po 

Starówce mają wymaganą zgodę. 

W dyskusji Radni zwrócili uwagę, że konieczne jest wprowadzenie czytelnych numerów 

identyfikacyjnych pojazdów. 

Komisja przyjęła  wniosek: 

- opracowanie i zastosowanie w praktyce widocznego oznakowania melexów świadczących 

usługi przewozowe turystów w obrębie Starego Miasta. 

Pan Andrzej Anwajler zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 
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Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”,  1 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty. 

Pan Andrzej Anwajler odczytał pismo Burmistrza Miasta znak: TI.7025.1.2018.AŻ skierowane 

do PGKiM w Sandomierzu do wiadomości Rady Miasta Sandomierza. Burmistrz zwraca się do 

spółki o poprawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z wytycznymi Wojewody 

Świętokrzyskiego zawartymi w piśmie znak: PNK.I4131.77.2018. 

Przewodniczący obrad przedstawił pisma: 

- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: EFRR-II.432.3.4.133.0022.3.2018 z dnia 

14.03.2018 r. – odpowiedź na zapytania Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 

związane z wymaganiami jakie powinien spełnić Burmistrz przy składaniu dokumentów   

o dofinansowanie transportu miejskiego. 

Ad. 10   

Sprawy różne, wnioski. 

Przewodniczący obrad poinformował, że osobnym pismem przedstawi Burmistrzowi 

następujące wnioski z dzisiejszego posiedzenia: 

- o opracowanie i zastosowanie w praktyce widocznego oznakowania melexów świadczących 

usługi przewozowe turystów w obrębie Starego Miasta 

- Komisja pozytywnie opiniuje prośbę Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla 

Jedynego Zbawiciela Świata i widzi potrzebę wygospodarowania środków z budżetu miasta 

w celu dofinansowania tego zadania budowa pompowni ścieków przy parafii. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Ad. 12 

Pan Andrzej Anwajler stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

   Andrzej Anwajler – Wiceprzewodniczący Komisji 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

  

 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  art. 5 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 

 


