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Protokół nr 16/2/2008 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
  w dniu 25 lutego 2008 rok - Ratusz 

 
    
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan 
Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty Porządek obrad – (10  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych” – jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza działalności PEC: 
a) koszty (przychody a zadłuŜenie odbiorców ciepła), 
b) ochrona środowiska, 
c) potrzeby inwestycyjne, 
d) sieć ciepłownicza – analiza potrzeb. 
4. Opinie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowego zaopatrzenia  
     w wodę i zbiorowego  odprowadzenia ścieków oraz określenia ceny oczyszczania  
     ścieków przez Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamkniecie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Pan Władysław Teter Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Leszkowi 
Kawiorskiemu - Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, który 
przedłoŜył wszystkim członkom Komisji informację o działalności PEC – Sandomierz 
Sp. ZO.O (informację stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 
 Odpowiedzi na pytania dot. działalności PEC-u udzielili: Pan Leszek Kawiorski 
– Prezes PEC i Pan Jan CieŜ – Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC. 
 
Ad. 4  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odłoŜyła opiniowanie 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego  odprowadzenia ścieków oraz określenia ceny oczyszczania 
ścieków przez Zakład Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu na następne 
posiedzenie Komisji na następne posiedzenie Komisji Wspólnej: Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji BudŜetu i Finansów, która obędzie  
się w dniu 26 lutego 2008 roku o godz. 15.00 w Ratuszu. 
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Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Zofia i Edward J.∗ zam. w Sandomierzu wnioskują o udzielenie bonifikaty od 
ceny sprzedaŜy gruntu – działki nr ewid. 684/2 o pow. 82 m² przyległej do 
działki zabudowanej stanowiącej własność wnioskodawców. 

• Pismo złoŜone w imieniu emerytów i ludzi w podeszłym wieku  
z Sandomierza dot: 

      - braku ławeczki i zadaszenia na przystanku MKS przy ul. Koseły  
     w Sandomierzu na przeciw rynku „Zieleniak”, 
     - braku słupka na ogłoszenia obok przystanku przy ul. Mickiewicza (koło ronda), 
 

 
Ad. 6 
Komisja wnioskuje : 
- o spowodowanie przyśpieszenia realizacji zadania  pt. budowa drogi Polskiej  
    Organizacji Wojskowej, 
- o zwizytowanie ulicy Kochanowskiego i Ulicy Dąbrowskiego (zapadnięte chodniki), 
- aby słuŜby miejskie zwróciły się do Pana S.∗ o uporządkowanie posesji przy  
    ul. 15 –go Sierpnia skrzyŜowanie z ul. Frankowskiego (na posesji jest brudno,  
    butelki, gruz, blachy), 
- aby słuŜby miejskie zwróciły się do Pana R.∗ o uporządkowanie posesji przy  
    ul. Portowej (naprzeciwko posesji Państwa S.∗), 
- o przeprowadzenie przeglądu parkingów w całym mieście (stoją samochody bez  
    rejestracji). 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 9 głosów „za”, 0głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
Ad. 7 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                                
                                                                            
                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
                                                 
∗ Jawnośc treści wyłąćzona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  


