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Protokół Nr 22/8/2012 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 23 października 2012 r. 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 1 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za 

przewóz osób środkami komunikacji miejskiej. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: „Regulaminu przewozu osób i bagażu 

środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską 

Sandomierz”. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/2011 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Sandomierz na lata 2012-2016”. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku 

Gmin Dorzecza Koprzywianki.  

9. Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie wprowadzenia 

oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.  wykonywania usług na 

terenie miasta Sandomierza w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, 

oczyszczania ręcznego placów, chodników, schodów i parkingów, utrzymania 

zieleni miejskiej, wywozu nie segregowanych odpadów. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 

12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2012 rok. 

13. Sprawy różne, Wnioski Komisji. 

14. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie (4 „za”) przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad. 
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Ad. 3 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  

Komisja jednogłośnie (4 „za”) przyjęła w/w sprawozdanie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami 

komunikacji miejskiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili: Pan Marek Bronkowski – Zastępca 

Burmistrza oraz Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami 

lokalnego transportu  zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomierz”. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 6 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016” 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 6 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 6 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w 

strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 6 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.  wykonywania usług na terenie 
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miasta Sandomierza w zakresie: zimowego utrzymania dróg i chodników, oczyszczania 

ręcznego placów, chodników, schodów i parkingów, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nie 

segregowanych odpadów. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Bronkowski. 

W dyskusji członkowie Komisji pytali między innymi: 

- w jaki sposób wyłaniano wykonawcę tych usług w roku ubiegłym? 

- czy PGKiM nie stanie się monopolistą naszego rynku? 

-  jaki będzie zasięg działania PGKiM,  

- czy tereny należące do MOSiR przejmie PGKiM, 

- czy w związku z tym zmniejszą się środki w budżecie dla MOSiR-u? 

Głosowano: 4 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna (dwóch radnych było nieobecnych 

podczas głosowania). 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na zakres wykonanych remontów po nawałnicy w 2011 roku 

np. do chwili obecnej nie wykonano zabezpieczenia ul. Zamiejskiej. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2012 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 4 „za” - jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

Wnioski: 

 Radny Maciej Stępień prosi o udzielenie informacji dlaczego w protokole szkód 

sporządzonym po nawałnicy lipcowej 2011 roku nie została ujęta ulica  Zamiejska. 

Zwraca się z prośbą o naprawienie uszkodzonego od dłuższego czasu ogrodzenia placu 

targowego od strony stacji benzynowej. 

Głosowano: 4 „za” - jednogłośnie 

 Radny Tomasz Masternak zgłosił potrzebę  skutecznego zabezpieczenia przejścia dla 

pieszych na ul. Kwiatkowskiego w rejonie ul. Jaśminowa, Milberta, w związku ze 

śmiertelnymi wypadkami, które miały miejsce w ostatnim czasie. Radny zasugerował 

wystąpienie do GDDKiA w celu zainstalowania świateł „na żądanie” przy tym niebezpiecznym 

przejściu. 

Uzasadnił również potrzebę wybudowania chodnika wzdłuż ul. Kwiatkowskiego na wysokości 

pawilonu „Media Expert”.  

Zwrócił uwagę na wykonane rowy wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego, które nie są odpowiednio 

oznakowane. 

Członkowie Komisji proszą Burmistrza o podjęcie działań w celu zabezpieczenia wskazanych 

miejsc niebezpiecznych przy ul. Kwiatkowskiego. 

 Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 
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� Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Uchwała Nr 53/2012 z dnia 10.10.2012 r. 

� Nasze Miasto Sandomierz – wnioski do budżetu miasta na 2013 rok (skierowane 

także do Burmistrza Sandomierza, data wpływu do UM 10.10.2012r.) 

� SBM „Sandomierz” znak: Ldz – 982/2012 dot. organizacji ruchu na osiedlu oraz 

utworzenia miejsc parkingowych. 

� Radny Andrzej Bolewski – pismo w sprawie utworzenia na terenie Sandomierza stref 

ekonomicznych. 

� Mieszkańcy ul. 11-go Listopada (data wpływu do UM 02.10.2012r.) pismo skierowane 

do wiadomości  Rady Miasta. 

� Pan M. D.*) (dwa pisma: data wpływu do UM dn.  02.10.2012 r.) dotyczy 

zagospodarowania i przebudowy ul. 11-go Listopada. Mieszkaniec przedstawia swoje 

zastrzeżenia związane z planowaniem ścieżek rowerowych, zatok parkingowych oraz 

usytuowania przystanku autobusowego dla wysiadających. 

Komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o przeanalizowanie możliwości przeniesienia 

przystanku w inne dogodne dla mieszkańców miejsce. 

Głosowano: 4 „za” – wniosek przyjęty  jednogłośnie. 

 

 

Ad. 14 

Pan Zbigniew Rusak 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.) 
  


