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Protokół Nr 41/9/2017 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2017 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka– Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Zbigniew Rusak, Mariola Stępień. 

Ad. 1 

Pan Sylwester Łatka stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pan Sylwester Łatka poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok: 

- budowa oświetlenia,  

- budowa parkingów przy wałodrodze. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  

na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/495/2017  

z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na 2017 rok. 

6. Pisma skierowane do komisji: 

a). Pan P. D.*) – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr 

XLIV/557/2017 w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 

b). Stowarzyszenie Nowy Sandomierz – Apel mieszkańców dotyczący opłat  

za korzystanie z przystanków przy nowym dworcu autobusowym w Sandomierzu oraz 

odpowiedź udzielona przez Burmistrza Sandomierza pismem znak:  

NK. 7240.134.2017.GGA 

Pisma do wiadomości komisji; 

c). PGKiM informacja o kontroli stanu technicznego kanalizacji ul. 15-go Sierpnia  

na wniosek mieszkańca (wniosek Pana W. T.*)), 

d). Państwo E. A. Z.*) – wniosek do PGKiM-u o rozbudowę sieci wod-kan. ul. Milberta-boczna. 

e). Radny Andrzej Bolewski - wniosek o zaproszenie na sesję Rady Miasta Sandomierza osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe „Zlewni Wisły Sandomierskiej”. 
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7. Sprawy różne. 

8. Wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- Dot. zmniejszenia planu wydatków w zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Koćmierzów” o kwotę 

149 815,00 zł. 

- zwiększenia planu wydatków o powyższą kwotę w zadaniu „Budowa oświetlenia  

na ul. Salve Regina”.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału 

Techniczno-Inwestycyjnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- Dot. przesunięcia środków w wysokości 100 000,00 zł z zadania „Budowa zadaszenia boiska Orlik 

przy SP nr 1” na zadanie „Budowa parkingów przy wałodrodze”. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Krzysztof Kwieciński. 

W dyskusji Radni jednogłośnie uznali, że warto rozważyć możliwość wydzielenia parkingów z pasa 

drogi, co będzie mniej kosztowne i z pewnością zaspokoi potrzeby w tym zakresie. 

Projekt uchwały oceniono pozytywnie. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  

na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Angelika Kędzierska – Inspektor  

w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 

Wprowadzone w projekcie zmiany mają na celu usprawnienie rozliczania dotacji. Po 

wprowadzeniu w życie tego projektu uchwały rozliczenie będzie się odbywać na zasadzie 

refundacji poniesionych kosztów. Wnioski wraz z dokumentacją będą ocenione pod względem 

formalnym według kolejności zgłoszeń. Szacuje się, że z dotacji skorzysta 68 osób. 

W dyskusji omówiono między innymi temat narzędzi prawnych, jakimi dysponuje miasto  

w egzekwowaniu od właścicieli nieruchomości przyłączenia do istniejącej kanalizacji. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zapytał, kto jest za wyrażeniem 

pozytywnej opinii? 
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Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/495/2017 z dnia 30 marca 

2017 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na 2017 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Angelika Kędzierska. 

W związku ze skargą Prokuratora Rejonowego w Sandomierzu dokonuje się skreślenia § 11 

rozdział IV załącznika do obowiązującej uchwały. Jest to przepis, który nakładał na właściciela 

zwierzęcia obowiązek pokrycia kosztów odłowienia, pobytu w schronisku i leczenia w przypadku 

ustalenia, że zwierzę nie jest bezdomne. 

W dyskusji radni uznali, że dotychczasowy zapis w obowiązującej uchwale jest słuszny i nie należy 

go zmieniać. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? 

Głosowano: 0 „za”, 4 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

Ad. 6 

Pan Sylwester Łatka zapoznał Radnych z treścią pism skierowanych do Komisji – nierozpatrzonych 

na poprzednim posiedzeniu. 

Odczytał kolejno pisma zgodnie z porządkiem obrad komisji z dnia 10 sierpnia 2017 r: 

- Mieszkaniec Sandomierza zgłasza uwagi „dotyczące porządków i ładu przestrzennego  

na Starówce”, 

- Mieszkaniec Sandomierza informuje o działalności PTTK, 

- WSA w Kielcach – postanowienie o umorzeniu postepowania w sprawie ze skargi Euro-Tour na 

uchwałę Rady miasta Sandomierza w przedmiocie taryf za odprowadzanie ścieków opadowych  

i roztopowych – Sygn. akt I SA/Ke 216/17 z dnia 18 lipca 2017 r. 

- Radny Andrzej Bolewski – wniosek dot. przeznaczenia środków – 256 tys. zł - uzyskanych  

z tytułu odszkodowania w ramach inwestycji pn. Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej 

części miasta na sfinansowanie wskazanych zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, 

- Burmistrz Miasta Sandomierza znak: TI.7011.9.75.2017.BM z dnia 1.08.2017 r. dot. remontu  

ul. Kotwicznej, 

 Burmistrz Miasta Sandomierza znak: TI.7234.224.2017.SKO – dot. usytuowania progów 

zwalniających w ul. Staromiejskiej, 

- Urząd Miejski w Sandomierzu Wydział Nadzoru Komunalnego – znak: NK7021.112.2017.DMI 

dot. dot. remontu ul. 15-go Sierpnia.  
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- Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu znak: PR Pa 104.2017 skarga do WSA na uchwałę   

Nr XXXIX/495/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami, 

- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa znak: DDP.2.453.207.2017.EK.1 NK:114343/17  

z dnia 1 .08.2017 r. w sprawie budowy ul. Lwowska-bis, 

- Stowarzyszenie Nowy Sandomierz – Apel mieszkańców – dot. funkcjonowania dworca 

autobusowego. 

Pan Sylwester Łatka odczytał pisma skierowane do komisji - zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: 

- Pan P. D.*)– wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XLIV/557/2017  

w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, 

- odpowiedź udzielona przez Burmistrza Sandomierza pismem znak: NK. 7240.134.2017.GGA 

Stowarzyszeniu Nowy Sandomierz – Nowy Sandomierz, 

- PGKiM informacja o kontroli stanu technicznego kanalizacji ul. 15-go Sierpnia na wniosek 

mieszkańca, 

- Państwo E. A. Z.*)– wniosek do PGKiM-u o rozbudowę sieci wod-kan. ul. Milberta-boczna. 

- Radny Andrzej Bolewski - wniosek o zaproszenie na sesję Rady Miasta Sandomierza osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe „Zlewni Wisły Sandomierskiej”. 

Ad. 7 

Sprawy różne: 

Pan Piotr Chojnacki odczytał pismo Pani Z. W.*) z dnia 24 sierpnia br.  

Mieszkanka zgłasza uwagi w imieniu swoim i sąsiadów, że w weekendy „grajkowie” występujący 

na Starym Mieście używają wzmacniaczy, co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. 

Radny Piotr Chojnacki nawiązał do pisma Pana Z. P.*), zapytał Pana Andrzeja Gajewskiego - 

Sekretarza Miasta - czy miasto ubiega się o zwrot pomieszczenia kasy biletowej zajętej przez PTTK 

oraz „jakiegoś drugiego pomieszczenia, o którym, mówił jeden z byłych pracowników PTTK” 

Pan Andrzej Gajewski udzielił wyjaśnień. Wskazał między innymi, że PTTK twierdzi, iż ma tytuł 

prawny do zajmowania pomieszczenia kasowego. „Podczas przejmowania pomieszczeń, wynikł 

spór pomiędzy miastem a PTTK, obecny przy tym Komornik nie zajął się tą sprawą. Miasto stoi na 

stanowisku, że to pomieszczenie nie należy do PTTK”. 

Radny Jacek Dybus podkreślił, że należy dokładnie przeanalizować pismo Pana Z. P.*) dotyczące 

działań PTTK. 

Zapytał czy miasto będzie dochodzić swoich należności od PTTK za bezumowne korzystanie  

z Bramy i Trasy Podziemnej? 

Pan Andrzej Gajewski odpowiedział twierdząco. 

Radny Andrzej Anwajler zawnioskował o zlikwidowanie parkingów wzdłuż ulicy Podwale Górne,  

ze względu na duże utrudnienia w ruchu.  
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Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że „ten problem został zauważony przez władze miasta. 

„Trwają prace przygotowawcze dotyczące zmian usytuowania parkingów w obrębie Starówki”. 

Radny Andrzej Anwajler złożył wniosek o wprowadzenie zakazu używania wzmacniaczy przez 

„grajków” na Starym Mieście. 

W dyskusji zauważono, że „grajkowie” mają stosowne zezwolenia wydane przez Dyrektora 

Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 1 „za”, 3 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” – wniosek odrzucono. 

Ad. 8 

Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Sylwester Łatka  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

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 (j.t. Dz. U. 2016.1764 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016. 922). 

 

 


