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Protokół Nr 35/7/2013 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 4 listopada 2013 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 i otworzył posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie 

ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta 

Sandomierza na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój 

Rynek” przy Pl.3 Maja w Sandomierzu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania 

pod nazwą „Remont nagrobka w  sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców”  

w sektorze IV nr 25 na Cmentarzu Katedralnym  w Sandomierzu.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – 

Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania 

pod nazwą „Sandomierz – modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów  

w zabytkowej dzwonnicy katedralnej”  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 

roku.(materiały na sesję) 

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska 

miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  

11. Zapoznanie się z pismem Klubu „Nasze miasto Sandomierz” w sprawie komunalizacji 

terenów Skarbu Państwa. 

12. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie 

ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni  zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni 

do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie Miasta Sandomierza na okres od  

1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu. Mówca przypomniał, że 

obecna stawka obowiązuje od 2 lat. Tylko 3% mieszkańców Sandomierza jest objętych tym 

podatkiem, największymi płatnikami są: instytucje, szkoły, sklepy. Następnie przedstawił 

dane o stawkach obowiązujących w innych miastach. Podkreślił, że zagospodarowanie wód 

opadowych we własnym zakresie zwalnia z opłat, zwolnieni są również ci, którzy mają 

utwardzone poniżej 20 m
2
 powierzchni. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o uwagi do projektu uchwały 

Po dyskusji nie wniesiono poprawek. 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie projektu i zapytał kto jest „za”. 

Głosowano: 2 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – Komisja nie wydała opinii w tym 

przedmiocie. 

 

Ad. 4 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój 

Rynek” przy Pl.3 Maja w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do treści Regulaminu. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o wydanie opinii pozytywnej. 

Głosowano: 5 „za” – opinia pozytywna. 

(jeden radny był nieobecny podczas głosowania) 

 

Ad. 5 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu na realizację zadania pod 

nazwą „Remont nagrobka w  sektorze III nr 63 oraz nagrobka „Folców” w sektorze IV nr 25 

na Cmentarzu Katedralnym  w Sandomierzu.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza 

W dyskusji radni mówili między innymi, że jest to - „rozdawanie publicznych pieniędzy” pytali 

również „czy powyższy remont jest zadaniem gminy” 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały i zapytał kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – 

Katolickiej Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod 

nazwą „Sandomierz – modernizacja napędu elektrycznego trzech dzwonów w zabytkowej 

dzwonnicy katedralnej”  

Po wysłuchaniu uzasadnienia, które przedstawił Pan Cezary Gradziński przystąpiono do 

głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu 

uchwały? 
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Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na 2013 roku. 

(materiały na sesję) 

Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. Zapytał kto jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem zmian w budżecie? 

Głosowano: 2 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok.  

Komisja po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez Skarbnika Miasta  nie wniosła 

uwag. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu. 

Głosowano: 2 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 

Komisja przyjęła bez uwag uzasadnienie do w/w projektu. 

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

 

Ad. 10 

 Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska 

miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  

Obecny na posiedzeniu Pan Marcin Ciszkiewicz – Prezes SORH S.A. w Sandomierzu, 

przedstawił propozycje zmian w projekcie regulaminu. 

Mówca poinformował, że obowiązujący regulamin funkcjonuje od 2003 roku. W związku  

z potrzebą dostosowania go do zmieniających się przepisów oraz potrzebami użytkowników 

placu, wprowadzono kilka modyfikacji. Dotyczą one godzin otwarcia placu, wprowadzają 

obowiązek uporządkowania stoisk przez handlujących, zobowiązania również osób mających 

stałe punkty handlowe na placu do zawarcia umów na wywóz śmieci. 

Radny Maciej Skorupa poinformował, że na posiedzeniu Komisji Praworządności 

szczegółowo przedstawił treść powyższych zmian. 

Radni w dyskusji zwrócili uwagę na konieczność uszczelnienia wjazdów na plac oraz 

uregulowania ruchu drogowego w obrębie placu. 

Pan Zbigniew Rusak poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Podkreślił, że wniesienie omawianych na komisjach poprawek wymaga doprecyzowania 

dlatego regulamin po poprawkach będzie przedstawiony radnym do akceptacji na sesji.  

Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 11, 12 

 Zapoznanie się z pismem Klubu „Nasze miasto Sandomierz” skierowanego do 
Burmistrza Sandomierza w sprawie rozważenia możliwości wystąpienia z wnioskiem  
o komunalizację terenów Mokoszyna oraz Agencji Mienia Wojskowego.  
Radny Maciej Stępień powiedział, że z takim pomysłem wystąpił jako pierwszy na jednej  
z sesji Rady Miasta. 
Radni jednomyślnie „za” poparli wniosek w sprawie komunalizacji w/w terenów. 
 
Radny Maciej Stępień przedstawił wniosek formalny: 
„Wygospodarowanie w budżecie miasta środków na dofinansowanie wykonania instalacji 
elektrycznej w kościele Św. Ducha w Sandomierzu’ 
Pan Zbigniew Rusak zapytał kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano 5 „za” – wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.  13 

 Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

Zbigniew Rusak   
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 


