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                                              Protokół nr 6/6/2007 
                      z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
               Handlu i Usług w dniu 24 kwietnia 2007 rok, godz. 16.00  
                                                      w Ratuszu 
 
    
   
     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 
Przyjęty Porządek obrad – (jednogłośnie 9 głosów „za”) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu 
przy ul. Kwiatkowskiego, oznaczonej nr działki 77/15 o pow. 0,0563 ha,  
  z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni 
ścieków, 
b) w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 
na terenie Sandomierza, 
c) w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie zasobów 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – etap II”, 
d) w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie  
   dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   
   Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa centrum sportu  
   i rekreacji w Sandomierzu”, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5.Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 
 
a) 
 
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Kwiatkowskiego, oznaczonej  
nr działki 77/15 o pow. 0,0563 ha, przeznaczeniem pod budowę 
kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków, przedstawiła Pani Zofia 
Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 Po dyskusji członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług zaopiniowali pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały –  
8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
 
b)  
 
Komisja zapoznała się z projektem 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 i wyjaśnień udzielił Pan 
Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 
 Pan Władysław Teter Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. 
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”. 
 
 
c) 
 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie poparcia dla 
działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego – etap II”. 
 Po dyskusji członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie przedmiotowy projekt 
uchwały – 9 głosów „za”.  
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d) 
 
Projekt uchwały w sprawie poparcia dla działań mających na celu 
pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu” przedstawił Pan Grzegorz 
CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 8 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu: 
- wnosi o uwzględnienie w projekcie inwestycyjnym polegającym na 
przebudowie, remoncie i budowie nawierzchni ciągów pieszych, 
rowerowych i jezdnych, elementów małej architektury, szaletu 
miejskiego, kanalizacji sanitarnych, deszczowych, wodociągowych, 
sieci elektrycznej, ciepłowniczej, oświetleniowej o rozbudowę 
istniejącego niewielkiego parkingu przed budynkiem Urzędu 
Skarbowego przy ul. śydowskiej, 
- wnioskuje o przedstawienie planu dojazdu do Urzędu Skarbowego  
na czas ewentualnej przebudowy ul. śydowskiej, w celu 
poinformowania podatników o utrudnieniach związanych z dojazdem 
do Urzędu. 
 
• Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17  

w związku z nowymi taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzenie ścieków od 1 kwietnia 2007 prosi o ponowne 
sprawdzenie i weryfikacje kosztów pod względem moŜliwości  
i celowości ich ponoszenia. 

  Komisja po zapoznaniu się z treścią przedmiotowego pisma    
           stwierdziła, Ŝe adresatem w/w pisma powinien być  Urząd Ochrony   
           Konsumenta.  
           W związku z powyŜszym Komisja proponuje, aby SSM złoŜyła  
           odwołanie do Urzędu Ochrony Konsumenta, który jest kompetentny   
          do rozpatrywania zarzutów podniesionych w przedmiotowym    
           piśmie. 
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• NajwyŜsza Izba Kontroli: 
- przekazuje skargę Pani Joanny Sz.∗, której przedmiotem jest 
działalność Burmistrza Sandomierza dotycząca m.in. wykonania 
asfaltowej drogi dojazdowej do posesji nr 1700 poprzez posesję autorki 
skargi, co według niej jest niezgodne z decyzją zezwalającą na budowę. 
- prosi o zbadanie i wyjaśnienie w/w sprawy oraz zajęcie stanowiska 
wobec podniesionych w skardze zarzutów. 
 
• Burmistrz Miasta Sandomierza przekazuje wniosek firmy 

„ESTRADA POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z prośbą  
o wydanie opinii w sprawie Salonu Gier na Automatach. 

 
• Pani Ryszarda K.∗ złoŜyła na ręce Przewodniczącego Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług pismo, w którym prosi o 
przydział lokalu w Sandomierzu przy ul. Rynek 20 (pismo stanowi 
Załącznik Nr 2 do Protokołu). 

Pani Ryszarda K.∗ zwróciła się do członków Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług z prośbą o poparcie Jej starań   
o przydział lokalu w Sandomierz przy ul.  Rynek 20. 

 
Wniosek Komisji 
 Komisja po zapoznaniu się z w/w pismem i wysłuchaniu  
Pani Ryszardy K.∗ popiera starania Państwa K.∗ o przydział lokalu przy ul. 
Opatowskiej 20. Komisja prosi Pana Burmistrza o pozytywne załatwienie 
przedmiotowej sprawy. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie - 9 głosów „za”. 
 
Ad. 5 
Komisja pyta: 
- czy jest przewidziany remont murów Starego Miasta? ( np. przy 
rewitalizacji Starówki). 
 
Komisja wnioskuje : 
- o zabezpieczenie murów Starego Miasta przy ul. Podwale np. siatką. 
PoniewaŜ dzieci wyrywają cegły i rzucają je na samochody, 
- o odbudowanie dwóch progów zwalniających na ul. Nowej, 
 
Wniosek Komisji 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
∗  
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Komisja wnioskuje do Burmistrza Sandomierza o zorganizowanie 
spotkania projektantów, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach 
z Komisją Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w sprawie budowy 
sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic: Kwiatkowskiego, RóŜana, 
Sucharzowska. 
  
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje, aby Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza 
włączył się w zorganizowanie spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług oraz Przewodniczącego Rady Miasta z Generalną Dyrekcją 
Dróg i Autostrad w Kielcach w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na 
skrzyŜowaniu ulic: Kwiatkowskiego, RóŜana, Sucharzowska. 
  
 
 
Ad. 6 
       
          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 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 


