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PROTOKÓŁ NR 3/1/2019 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG 

posiedzenie w dniu 24 stycznia 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski– Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług. 

Obecnych 11 (jedenastu) członków Komisji, jak w załączonej  liście obecności. 

Radni nieobecni: 

Andrzej Bolewski, Sylwester Łatka, Mariola Stępień. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Majewski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie planu pracy komisji na 2019 r. 

4. Omówienie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 r. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 
Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt planu pracy komisji gospodarki komunalnej na 2019 rok; 

Lp. Temat posiedzenia Termin 

1. Omówienie funkcjonowania Cmentarza 

Komunalnego w Sandomierzu – analiza cennika 

usług 

luty 

2. Przyjęcie informacji o realizacji zadań własnych 

gminy – powierzonych spółkom: 

-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej 

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

 

Marzec/kwiecień 

3.. Analiza funkcjonowania Placu Targowego przy ul. 

Przemysłowej w Sandomierzu  

czerwiec 

4. Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do 

Komisji 

Na bieżąco 

5. Opracowanie wniosków do budżetu miasta na 

2020 rok 

grudzień 

6. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji Na bieżąco 

7. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 

2019 rok 

grudzień 

 

Poprosił Radnych o zgłaszanie uwag. 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że brakuje w planie pracy punktu dotyczącego funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. 
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Zawnioskował o wprowadzenie go w pierwszym punkcie jako informacja o funkcjonowaniu 

komunikacji miejskiej. 

Przewodniczący poprosił o przyjęcie wniosku. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Radny Jacek Dybus zawnioskował o wprowadzenie do planu pracy punktu: „organizacja posiedzeń 

problemowych według potrzeb”.  

Pan Andrzej Majewski poprosił o wyrażenie opinii. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Radny wyraził również opinię, że brakuje w planie tematu: „analiza wniosków do budżetu miasta 

złożonych przez radnych i mieszkańców”. Zdaniem Radnego taki punkt powinien się znaleźć również 

w planie pracy komisji budżetu. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad poinformował, że przyjęte zmiany w planie pracy zgłosi na sesji w celu 

wprowadzenia poprawek do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji. 

II wersja planu pracy komisji będzie się przedstawiała następująco: 

• Informacja o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 

Luty 

• Przyjęcie informacji o realizacji zadań własnych gminy powierzonych spółkom: 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,  

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 

maj 

• Analiza  funkcjonowania Placu Targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu 

Czerwiec 

• Opiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji 

Na bieżąco 

• Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 rok 

Grudzień 

• Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji 

Na bieżąco 

• Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 roku. 

Grudzień 

• Omówienie funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Sandomierzu – analiza cennika usług 

wrzesień 

• Organizowanie posiedzeń komisji problemowych 

Według potrzeb 

 

Ad. 4 

Omówienie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 r. 

Obecny na posiedzeniu Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza – 

przedstawił projekt planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 rok. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że w planie pracy Rady powinien znaleźć  się punkt: „organizowanie 

sesji tematycznych według potrzeb”. 

Radny Jacek Dybus zawnioskował o przegłosowanie powyższej propozycji. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za poparciem wniosku? 

Głosowano: 2 „za”, 7 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek odrzucony. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu planu pracy Rady Miasta na 

2019 rok przedłożonego w materiałach na najbliższą sesję? Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Przewodniczący obrad poinformował, że do komisji wpłynęło pismo Pani Z.W.*) z dnia 16 stycznia br. 

– odczytał treść pisma, w którym mieszkanka zarzuca komisji celowe pominięcie rozpatrywania jej 

pism: z dnia 29.06.2017 r.; 19.12.2017 r. i 25.07.2018 r. przez byłą przewodniczącą tej komisji. 

Pan Andrzej Majewski poprosił obecną na posiedzeniu Panią Z.W.*) o przedstawienie spraw, które 

wg niej ma rozpatrzyć komisja nowej kadencji. 

Pani Z.W.*) powiedziała, że: 

- „zgłosiła konflikt interesów, ponieważ radna będąca przewodniczącą komisji była pracownikiem 

PGKiM”, 

- „następne pismo dotyczyło zastrzeżeń do pracowników – głównie jednej spółki – którzy przychodzą 

do mieszkańców, wczoraj doszło również do incydentu w sprawie wezwania Pogotowia Gazowego do 

jednego z mieszkań. Okazało się że pogotowie znajduje usterki, o dziwo dzieje się tak po wizycie 

pracowników PGKiM. Może miasto podpisałoby umowę z PGNiG żeby oni sprawdzali urządzenia 

gazowe, a nie służby PGKiM, z powodu których mamy problemy, bo kiedy przyjeżdża pogotowie 

zawsze wychodzi usterka”.  

- „pisałam również pismo w sprawie cen za centralne ogrzewanie. Uważam, że należy się temu 

przyjrzeć. Mieszkańcy mają brać udział przy odczytach liczników, nie jest to respektowane”  

- następna sprawa dotyczyła czasu działania kurtyny wodnej na Rynku, która bez sensu pracowała od 

6 rano - mieszkańcy są temu przeciwni” 

- „pisałam także w sprawie kamienic - sprawa jest w sądzie”. 

Mieszkanka stwierdziła, że w mieście jest wiele problemów, większość z nich dotyczy spółki PGKiM 

„Radni powinni zadawać pytania spółce i uzyskiwać odpowiedzi”. 

 

Radny Piotr Chojnacki stwierdził, że aby rozwiązać sprawy o których wspomniała mieszkanka, na 

następne posiedzenie należy zaprosić przedstawicieli wydziałów: Techniczno-Inwestycyjnego  

i Nadzoru Komunalnego i przeanalizować te tematy.  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w posiedzeniu 

wzięli udział przedstawiciele PGKiM czy PEC, jeśli sprawy dotyczą pracy tych spółek. 

Zdaniem Radnego, wcześniej należy przygotować porządek obrad w celu poinformowania 

zaproszonych o tematyce spotkania. 

Przewodniczący obrad poprosił Panią Z.W.*) o sprecyzowanie pytań, na które chce uzyskać 

odpowiedzi. 

Pani Z.W.*) powiedziała, że zależy jej na tym, aby poprawić kontrolę PGKiM-u w stosunku do 

problemów gazowych na Starym Mieście. Mieszkańcy wnioskują o podpisanie przez miasto umowy  

z PGNiG, mamy uwagi do pracy PGKiM-u. 

Radni w dyskusji udzielili wyjaśnień  Zainteresowanej: 

- instalacja gazowa do licznika znajduje się w gestii PGNiG, natomiast za odcinek od licznika 

odpowiada administrator czyli PGKiM, 

- obowiązkiem PGNiG jest coroczne sprawdzenie instalacji, robi to uprawniona firma i dokonuje 

badania szczelności instalacji, zdarza się, że już za miesiąc ta instalacja może wykazać  usterkę, 

Radny Marek Strugała powiedział, że pracownicy PGNiG - chociaż obowiązuje ich dbanie o szczelność  

instalacji na zewnątrz licznika - nigdy nie odmawiają, gdy mieszkaniec prosi o sprawdzenie instalacji  

w mieszkaniu. 

Radni jednomyślnie uznali, że ze względu na powagę przedstawionego problemu należy poprosić 

PGKiM o złożenie wyjaśnień. Ustalono, że podczas posiedzenia na którym będą omawiane tematy 

komunikacji miejskiej, komisja zada również pytania w tym przedmiocie. 

Radni poparli powyższe stanowisko w głosowaniu - 11 „za” – jednogłośnie.  
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Radny Jacek Dybus powiedział, że Mieszkanka oczekuje na pisemną odpowiedź. 

Pani Z.W.*) powiedziała, że „nareszcie jej sprawy są rozpatrywane solidnie” (…), „jestem zadowolona, 

że radni zajmą się problemami, które zgłaszam”. Poprosiła aby nie odpowiadać pisemnie na złożoną 

korespondencję. Przebieg dyskusji upewnił ją, że sprawa jest w toku, zapewniła, że będzie 

uczestniczyć w posiedzeniach komisji. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne. 

Radny Jacek Dybus zasygnalizował następujące sprawy: 

- kto decyduje o kolejności zimowego utrzymania dróg na terenie miasta, jaka jest definicja „drogi 

pierwszej kolejności utrzymania”, poprosił aby ulice osiedla Gołębice zaliczyć do tej kategorii, 

- komisja powinna przyjrzeć się podwyżkom mediów. Podwyżki powinny być wyliczane na podstawie  

kosztów wynikowych, 

- remonty dróg i chodników rozpoczęte w roku ubiegłym powinny być w pierwszej kolejności 

dokończone w tym roku, tym bardziej, że środki zabezpieczono w ubiegłorocznym budżecie. 

Radny Marek Strugała zwrócił uwagę, że drogi wylotowe z miasta nie mają chodników, tras 

rowerowych, a ich stan techniczny jest zły i wpływa negatywnie na wizerunek miasta. 

Radny Janusz Poński – podniósł sprawę złego oświetlenia chodników i przejść dla pieszych. Podkreślił, 

że zdecydowanie należy zmienić oświetlenie miejskie na LED. 

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że tematy jakie poruszył Radny mogą być omówione na 

planowanym posiedzeniu komisji z udziałem PGKiM oraz wydziałów merytorycznych Urzędu 

Miejskiego. 

 

Ad. 7 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

     Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej 
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