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      Protokół Nr 17/1/2016 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

18 stycznia 2016 r. 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Andrzej Gleń, 
Piotr Majewski, 
Robert Pytka. 
Ad. 1 
Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 
Ad. 2 
Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Sandomierza – pismo Burmistrza znak: NK.6232.72.2015.RDU z dnia 28.12.2015 r. 
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok. 
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok. 
6. Pisma skierowane do komisji: 

- pismo Burmistrz Sandomierza znak:NK.6140.46.2015.AKE z dnia 30.12.2015 r. w 
sprawie realizacji uchwały Nr XVII/148/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty od 
posiadania psów. 

7. Sprawy różne 
8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za” –jednogłośnie. 
Ad. 3 
Analiza projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sandomierza. 
Pani Wiesława Sabat przypomniała, że wszyscy radni otrzymali w dniu 30.12.2015 r. dwa 
dokumenty: 

1. Projekt regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie. 
2. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
Pan Zenon Smuniewski powiedział, że jest to dokument roboczy, który musi być 
zaopiniowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Radni złożyli już uwagi do tych projektów: 
Klubu Radnych „Nasze Miasto Sandomierz”  wnioskuje o  zmianę zapisu w paragrafie 12 pkt. 
2 e, który powinien brzmieć: 
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"e) na tereny placów i zabaw i do obiektów rekreacyjno - sportowych zwierzęta mają 
bezwzględny zakaz wstępu". 
Po zapoznaniu się z treścią projektu regulaminu zgłaszam również  swoje uwagi: 
1.  paragraf 9 pkt. 9 - ostatnie zdanie " Podmioty wykonujące prace przy koszeniu trawników 
lub wycince pozbywają się odpadów zielonych na innych zasadach – odpłatnie. 
2. paragraf 12 pkt. 2 przeredagować zdanie - bowiem "psy nie mają żadnych obowiązków".  
 
W dalszej dyskusji zaproponowano: 
-  usunięcie słowa „niezwłocznie” z § 3, 
- § 8 pkt 1, konieczność przebudowy stylu zdania, 
- § 9 pkt 9, dopisać słowo „odpłatnie” 
- § 12 pkt 2, konieczność przebudowy stylu zdania, 
- § 12 pkt 2 lit. e skreślenie obecnego brzmienia i sformułowanie zdania o całkowitym zakazie 
wstępu zwierząt  na teren placów zabaw. 
Innych uwag nie wniesiono. 
Pani Wiesława Sabat poprosiła o przegłosowanie w/w uwag do regulaminu. Zapytała, kto 
jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 10 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wnioski przyjęte. 
Pan Zenon Smuniewski podziękował za przedstawione sugestie. Zapewnił, że zostaną 
wprowadzone do projektu. 
Ad. 4 
Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok. 
Pani Wiesława Sabat odczytała projekt planu pracy komisji i poprosiła o wniesienie uwag. 
Styczeń 
Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 r. 
Luty 
Omówienie sposobu funkcjonowania i ponoszenia kosztów przez Zakład Komunikacji 
Miejskiej - PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. 
Marzec/Kwiecień 
Zapoznanie się i omówienie sprawozdań ze Spółek podległych gminie Sandomierz . 
Maj 
Ocena funkcjonowania placu targowego przy ul. Przemysłowej - w świetle trwającej  do czerwca br. 
umowy. 
Czerwiec 
Spotkanie z administratorem zasobów komunalnych gminy Sandomierz w celu omówienia potrzeb 
remontowych w administrowanych lokalach. 
Wrzesień 
Opracowanie wniosków do budżetu miasta na 2017 rok. 
Październik 
Spółdzielnie mieszkaniowe na terenie miasta Sandomierza - ich wnioski i uwagi. 
W ciągu roku 
Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji. 
Rozpatrywanie na bieżąco pism skierowanych do Komisji. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca obrad poprosiła o przyjęcie planu pracy w głosowaniu. Zapytała, kto jest za? 
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Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 5 
Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2015 rok. 
Pani Wiesława Sabat odczytała sprawozdanie z pracy Komisji: 
Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług należą sprawy: 
- infrastruktury miejskiej, zwłaszcza dróg, urządzeń ciepłowniczych, wodnych, gazowych  
i elektrycznych oraz komunikacji miejskie, 
- funkcjonowania spółek komunalnych, 
- organizacji handlu i usług. 
W 2015 roku Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyła 17 posiedzeń na 
których opiniowała między innymi projekty uchwał dotyczące: 
- wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu  
Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2015 – 2018, 
- ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 
- określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na  Pl. 3 Maja 
w Sandomierzu, 
- programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Sandomierz na rok 2015, 
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz. 
- opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza,-  
- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. na lata 2015-2019, 
- przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 
- przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 
kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
Komisja dokonała „pozimowego” przeglądu ulic, chodników i placów wspólnie  
z przedstawicielami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za porządki w mieście. Dokonano 
wstępnej kwalifikacji ulic do remontu w trybie pilnym, 
Komisja omówiła różne koncepcje wprowadzenia oznakowania miejsc bezpłatnego 
parkowania na parkingach miejskich dla mieszkańców Sandomierza. 
Na jednym z posiedzeń rozpatrywano zasadność utworzenia Zakładu Zieleni Miejskiej przy 
Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 
Analizowano również zasadności wprowadzenia handlu na płycie Dużego Rynku  
w Sandomierzu. Przyjęto informacje o kosztach poniesionych przez Gminę Sandomierz  
w 2015 roku  na przeprowadzenie remontów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. 
W ciągu roku komisja rozpatrzyła skargi mieszkańców w tym wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/168/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za 
odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych  
o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta 
Sandomierza, złożone przez sandomierskich przedsiębiorców. 
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Komisja przyjęła sprawozdania z działalności SORH S.A. za 2014 rok – z zakresu 
administrowania placu targowego przy ul. Przemysłowej oraz sprawozdania jednostek 
organizacyjnych pozostających w strukturach miasta. 
Komisja przeanalizowała projekt budżetu miasta na 2016 rok w działach: 600 – Transport  
i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 900 – Gospodarka 
komunalna. 
Radni bez uwag – jednomyślnie (12 głosów „za”) przyjęli przedstawione sprawozdanie. 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pism: 
Burmistrza Sandomierza (znak:NK.6140.46.2015.AKE z dnia 30.12.2015 r.) w sprawie 
realizacji uchwały Nr XVII/148/2015 wprowadzającej opłatę od posiadania psów. 
Ad. 7,8 
 
Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 
Komisji. 
      

Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 
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