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Protokół Nr 40/4/2014 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 19 września 2014 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji, stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad Komisji i otworzył posiedzenie.  

Ad. 2 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji Wydziału Nadzoru Komunalnego o prowadzonych remontach 

dróg oraz funkcjonowaniu parkingów w mieście. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc de minimis oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację 

projektu „Remont-przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” 

przygotowywanego do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy  

Dróg Lokalnych 2012 – 2015. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim „Mój  Rynek” w Sandomierzu.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie 

Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaż.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  

gminy Sandomierz na rok 2014. 

10. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany granic aglomeracji Sandomierz. 

11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. 

12. Sprawy różne: 

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krukowska 20 dot. budowy drogi dojazdowej do 

osiedla 

-  SBM dot. egzekucji podatku od posiadania psa, 

13.  Wnioski Komisji 
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14. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja Wydziału Nadzoru Komunalnego o prowadzonych remontach dróg oraz 

funkcjonowaniu parkingów w mieście. 

Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego - przedstawił informacje 

dotyczące wykorzystania środków (200 000,00 zł) zaplanowanych w budżecie 2014 roku na 

remonty dróg. 

Radni poprosili o wykorzystanie środków pozostałych na: 

- asfaltowanie ul. Łąkowej, 

- ułożenie chodnika przy ul. Błonie na wysokości „Szkło-Budu”, 

- ułożenie kostki brukowej (z odzysku) na dolnym odcinku ul. Gołębickiej. 

Komisja wysłuchała informacji o funkcjonowaniu parkingów w mieście. W porównaniu  

z latami ubiegłymi wpływy do miasta z tego tytułu wzrosły prawie dwukrotnie. 

Radni zwrócili uwagę na konieczność zaprojektowania i wykonania parkingów przy „węźle 

Kraków”. 

Przewodniczący komisji podziękował za udzielenie informacji w tym punkcie programu. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazania organów 

do tego uprawnionych.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu 

„Remont- przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” przygotowywanego 

do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych 2012 – 2015. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  

Komisja przeanalizowała uzasadnienie do projektu uchwały. Wyjaśnień udzielał Pan Cezary 

Gradziński. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim „Mój  Rynek” w Sandomierzu.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Radni porównali wysokość dochodów SKS „Wisła” z tytułu prowadzenia inkasa na 

targowiskach miejskich oraz wysokość dotacji z budżetu miasta. 

Nie wniesiono uwag do treści projektu uchwały. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  – opinia pozytywna. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku 

Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, w których 

prowadzona jest sprzedaż.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Nie wniesiono uwag do treści projektu uchwały. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 

2014. 

Komisja zapoznała się z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Radni zwrócili uwagę na brak konsekwencji w realizacji budowy schroniska dla zwierząt. 

Radni nie wnieśli uwag do w/w dokumentu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany granic aglomeracji Sandomierz. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Głosowano: 3 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  – opinia pozytywna. 

Ad 11 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. 

Pan Cezary Gradziński przedstawił ogólny zarys wykonania budżetu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  – opinia pozytywna. 

Ad. 12,13 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krukowska 20 dot. budowy drogi dojazdowej do osiedla, 

- SBM dot.  egzekucji podatku od posiadania psa. 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 14 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

Zbigniew Rusak   

Przewodniczący  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


