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Protokół Nr 9/7/2011 
z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług i Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w dniu 13 czerwca 2011 r. 

 
 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 Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 
Ad. 2 
Pan Zbigniew Rusak przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie prośby Pana W. S*. 
4. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w Sandomierzu – dyskusja. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011r. 
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2011 rok. 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej (…) 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników  z przystanków (…) 
11. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Sandomierza – G.1610.34.2011.BRA z dnia 

03.06.2011r. 
12. Wnioski Komisji. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa poprosił obecnego na posiedzeniu Pana W. S.* o przedstawienie 
swojej sprawy. 
Pan W. S. poprosił członków komisji o podjęcie działań zmierzających do ustalenia 
stanowiska miasta w sprawie  jego działki nr ewidencyjny (...) znajdującej się przy ul. (...). 
Obecnie działka przeznaczona jest w mpzp pod usługi oświatowe. Mówca prosi o wykupienie 
działki lub dokonanie zmiany w mpzp pozwalającej na zabudowę mieszkaniową.  
Komisja wnioskuje, aby w budŜecie miasta na 2012 rok wygospodarować środki na wykup 
działki Pana W. S.  lub dokonanie stosownych zmian w mpzp.  
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił członków komisji o przedstawienie propozycji terenów 
które mogą być przeznaczone pod utworzenie na terenie Sandomierza strefy ekonomicznej. 
Radni wnieśli następujące propozycje: 
I. Przeanalizować moŜliwość przejęcia terenów gospodarstwa pomocniczego Zespołu 
Szkół Rolniczych w Mokoszynie. 
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Głosowano 8 „za” – jednogłośnie. 
II. Przeanalizować  moŜliwość przeznaczenia pod strefę ekonomiczną terenu „Gęsiej 
Wólki”. 
Głosowano 8 „za” – jednogłośnie. 
Komisja zwraca się z prośbą do Pana Burmistrza o przedstawienie informacji na temat 
przedstawionych propozycji 
 
Ad. 5 
 Pan Zbigniew Rusak poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektów uchwał. 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. Projekt 
dotyczy nieruchomości połoŜonej przy ul. śeromskiego 10. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w 
projektu. 
Głosowano:  6 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wspólnie z Komisją Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
 
Ad. 6 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011r. 
Projekt uchwały przedstawił obecny na posiedzeniu Pan Cezary Gradziński – Skarbnik 
Miasta. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w 
projektu. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wspólnie z Komisją Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011r. 
 
Ad. 7 
 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2011 rok. 
Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wspólnie z Komisją Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011r. 
 
Ad. 8 
 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
Informacji na temat w/w projektu udzielił Skarbnik Miasta. Członkowie Komisji nie wnieśli 
uwag. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wspólnie z Komisją Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
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uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2011-2023. 
 
 
Ad. 9 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 
Wyjaśnień udzielił obecny na posiedzeniu Pan Jarosław Szczerowoda – inspektor Wydziału 
Nadzoru Komunalnego. 
Pan Zbigniew Rusak  poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu 
uchwały. 
Głosowano 6„za” 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wspólnie z Komisją Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim 
zlokalizowanym na Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 
 
Ad. 10 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 
operatorów i przewoźników  z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg 
publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy miejskiej Sandomierz. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o udzielenie wyjaśnień Pana Marka Bronkowskiego Zastępcę 
Burmistrza Sandomierza. 
Mówca uzasadnił wprowadzenie autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały w 
§ 1 - „za jedno  zatrzymanie na przystankach usytuowanych w pasie dróg stawka wynosi 
0,05 zł za zatrzymanie na dworcu stawka wynosi 1,00 zł”  
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z poprawką 
wniesioną przez Pana Marka Bronkowskiego. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wspólnie z Komisją Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów  
i przewoźników  z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg 
publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy miejskiej Sandomierz  
z poprawką. 
 
Ad. 11 
 Komisja zapoznała się z treścią  pisma znak: G.1610.34.2011.BRA z dnia 03.06. 
2011 r. oraz pismem Prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczące podjęcia uchwały w sprawie 
uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. 
 
Ad. 12 
 Wnioski Komisji: 
Radny Maciej Stępień zwraca się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do budowy 
chodnika przy ul. Błonie. 
Radny wnioskuje o utworzenie miejsca parkingowego dla autobusów turystycznych 
parkujących na końcu ul. Błonie przy Górach Pieprzowych. 
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli powyŜsze wnioski. 
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Ad. 13 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

       Zbigniew Rusak  
    Przewodniczący  

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 – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


