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Protokół Nr 4/2/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

23 lutego 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Agnieszka Frańczak – Szczepanek, 

Andrzej Bolewski, 

Marcin Marzec. 

 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Przewodnicząca przywitała zaproszonych gości i radnych. 

 

Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania SORH S.A. z działalności inkasenta placu targowego przy ul. 

Przemysłowej w Sandomierzu za 2014 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały (wniosek radnego A. Bolewskiego) o naliczaniu opłaty 

od posiadania psów. 

5. Ustalenie terminów przeglądów okresowych ulic w podziale na okręgi wyborcze. 

6. Analiza zasadności wprowadzenia handlu na płycie Dużego Rynku w Sandomierzu. 

7. Sprawy różne: 

- przyjęcie informacji w sprawie nakładania opłat karnych za nieuregulowanie 

należności – pismo Pana R. Ł.*), 

- pismo Państwa G. i H. C.*) w sprawie umożliwienia wykupu działki, 

- pismo mieszkańców ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej w sprawie przywrócenia 

przejazdu przez ul. Zaleśną, 

- mieszkańcy „Kamienia Plebańskiego” – sprawa powstania schroniska dla psów  

„w okolicach wału” 

- Radni A. Bolewski, A. Juda, P. Chojnacki – pismo skierowane do wiadomości komisji 

w sprawie remontu infrastruktury drogowej w prawobrzeżnym Sandomierzu. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Sandomierza. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania inkasentów opłaty od 

posiadania psów (…) 
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10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie miasta Sandomierza. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie 

przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych  

w pasie dróg publicznych  i dworca (…). 

12.  Wnioski Komisji 

13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano:  10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Marcin Ciszkiewicz – Prezes SORH S.A. przedstawił dane dotyczące działalności spółki  

w roli inkasenta opłaty targowej. Mówca zwrócił uwagę, że spółka jako administrator placu 

targowego widzi pilną potrzebę wykonania modernizacji placu, który był budowany w latach 

90-tych. W pierwszej kolejności należy: 

- zainstalować monitoring placu, 

- wybudować kanalizację, 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poprosiła o przyjęcie sprawozdania 

z działalności SORH S.A w wersji, przedłożonej Radzie Miasta? 

Głosowanie: 11 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały (wniosek radnego A. Bolewskiego) o naliczaniu opłaty od 

posiadania psów. 

Radni w dyskusji mówili między innymi o: 

- konieczności wprowadzenia tej opłaty ze względu na brak instrumentu prawnego do 

egzekwowania od właścicieli psów zachowywania czystości i porządku. 

- opracowaniu w pierwszej kolejności czytelnego regulaminu, który będzie zgodny  

z obowiązującymi przepisami, 

- wyłączeniu z opłaty właścicieli posesji, którzy nie wyprowadzają psów na tereny miejskie, 

- dokładnym sprecyzowaniu przepisów w uchwale „nie chcemy żeby to była uchwała 

martwa”. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że w związku z licznymi uwagami co do treści uchwały  

i uzasadnienia należy dopracować projekt. Komisja prosi Wnioskodawcę o uszczegółowienie  

i dopracowanie przedmiotowego projektu uchwały. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o poparcie powyższego stanowiska w głosowaniu. Zapytała, 

kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw,” 2 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty.  

Ad. 5 

Ustalenie terminów przeglądów okresowych ulic w podziale na okręgi wyborcze. 

Pani Wiesława Sabat poinformowała, że w związku z ustaleniami z Komisji Gospodarki 

Komunalnej Handlu i Usług wspólnie z Wiceprzewodniczącym i Pracownikiem Wydziału 

Nadzoru Komunalnego opracowano harmonogram przeglądów jak niżej: 
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Okręg wyborczy nr 1, 2, 3 i 4 przegląd 26 lutego od godziny 10:00 

Okręg wyborczy 5, 6, 7 i 8 przegląd 5 marca od godziny 10:00 

Okręg wyborczy 9,10,11 i 12  przegląd 12 marca od godziny 10:00 

Okręg wyborczy 13, 14, 15 i 16 przegląd 19 marca od godziny 10:00 

Okręg wyborczy 17,18,19, 20 i 21  przegląd  26 marca od godziny 10:00 

Proponuje się aby skład Komisji ds. przeglądów był następujący: 

1. Radny z okręgu 

2. Pracownicy Wydziału Nadzoru Komunalnego  - 2 osoby 

3. Straż Miejska – 1 lub 2 osoby 

4. Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Sandomierzu 1 lub 2 osoby. 

 

Zakres pracy komisji ds. pozimowego przeglądu w terenie będzie obejmował przegląd stanu 

technicznego i porządku: dróg, placów, placów zabaw, chodników, schodów, znaków 

drogowych, ławek, śmietniczek, słupów ogłoszeniowych, i inne. 

W każdym wyznaczonym dniu wykonywania przeglądów zbiórka chętnych do pracy w komisji 

o godzinie 10:00 przy budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - Plac Poniatowskiego 1. 

Panów Komendantów Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu 

uprzejmie proszę o oddelegowanie podległych pracowników do wspólnego działania w 

terenie.  

Wszystkich Państwa bardzo proszę o czynny udział w pracach komisji ds. pozimowego 

przeglądu na terenie naszego miasta.    

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do powyższych ustaleń 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o przyjęcie harmonogramu w głosowaniu. Zapytała, kto jest 

„za”? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie 

 

Ad. 6 

Analiza zasadności wprowadzenia handlu na płycie Dużego Rynku w Sandomierzu. 

Przewodnicząca komisji zapoznała radnych ze stanowiskiem Burmistrza w powyższej sprawie 

(pismo znak: NK.0003.2.2015.JSZ) z której wynika, że miejsca przeznaczone do handlu 

określone są w uchwale Rady Miasta. Terenem handlu jest Mały Rynek. Dopuszcza się 

handel na „Dużym Rynku” podczas miejskich imprez. 

Radni bez uwag przyjęli powyższe wyjaśnienie. 

 

Ad. 7 

- przyjęcie informacji w sprawie nakładania opłat karnych za nieuregulowanie należności – 

pismo Pana R. Ł.*), 

Komisja zapoznała się z treścią odpowiedzi udzielonej Wnioskodawcy (pismo znak: 

NK.7231….2014.JSZ) 

 - pismo Państwa G. i H. C.*) w sprawie umożliwienia wykupu działki, 
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Pani Wiesława Sabat odczytała w/w pismo. Poinformowała, że z podobną sprawą zwróciła, 

się do Rady spółka San – Dent. Podkreśliła, że Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu  

i Usług zawsze będzie wspierać słuszne inicjatywy sandomierskich przedsiębiorców, 

szczególnie te, które przyczyniają się do zwiększania zatrudniania. W związku z informacją 

zawarta w piśmie G.1610.8.2015.EDU komisja zwraca się z prośbą do Burmistrza o udzielenie 

informacji w sprawie sposobu rozwiązania wniosków złożonych przez PW Bazarex i San-Dent 

s.j.  

Przewodnicząca zapytała, kto jest „za” takim wnioskiem? 

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

- pismo mieszkańców ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej w sprawie przywrócenia 

przejazdu przez ul. Zaleśną, 

Po długiej dyskusji Komisja wypracowała wniosek; 

„W związku z przyjętym planem dokonania przeglądów pozimowych ulic w mieście komisja 

ds. przeglądów dokona oceny sytuacji bezpośrednio w terenie i ustali sposób rozwiązania 

problemu” 

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

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

- mieszkańcy „Kamienia Plebańskiego” – sprawa powstania schroniska dla psów „w okolicach 

wału” 

Radna Mariola Stępień zadeklarowała, ze podczas przeglądu pozimowego wspólnie z komisją 

„przeglądową” dokona wizji terenu przeznaczonego na przytulisko dla zwierząt, poinformuje 

mieszkańców o planach związanych z tą budową. 

Członkowie Komisji wyrazili zgodę na to rozwiązanie. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie miasta Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowanie: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania inkasentów opłaty od posiadania psów 

(…) 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowanie: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie miasta Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 
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Radny  Sylwester Łatka  zawnioskował o wprowadzenie zmiany w załączniku Nr 2 punkt 11 

dopisać: „opłata parkingowa tygodniowa – 30 zł”.  

Andrzej Anwajler zawnioskował, aby w punkcie 14 skreślić - 50 zł w to miejsce wpisać - 120 

zł. 

Pan Zenon Smuniewski poprosił o przyjęcie poprawki poprzez uzupełnienie zapisu  

w Załączniku Nr 3 § 9 ust. 1 punkt 2 po słowach – „wykupienie abonamentu” dopisać: - 

„który jest ważny od dnia wydania osobie zainteresowanej. A za dzień wydania rozumie się 

datę wypisania dokumentu” 

W dalszej dyskusji radni zwrócili uwagę na wyłączenie ul. Kościuszki ze stref płatnego 

parkowania. 

Radny Andrzej Gleń przedstawił propozycję utworzenia parkingu bezpłatnego na terenie 

nabrzeża – teren zajęty obecnie przez LOK. Radny uważa, że przy małym nakładzie 

finansowym – wystarczy utwardzić teren – może powstać wiele miejsc parkingowych bardzo 

potrzebnych w rejonie placu targowego. 

Radni jednomyślnie poparli wniosek w głosowaniu - 11 „za” – jednogłośnie. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały  

z przedstawionymi poprawkami. Zapytała, kto jest „za”? 

Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna.  

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg 

publicznych  i dworca (…). 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

W dyskusji radni uznali, że konieczne jest zweryfikowanie wydawanych przewoźnikom 

zezwoleń na zatrzymywanie się na przystankach ze względu na omijanie dworca. 

Przewodnicząca komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

WNIOSKI KOMISJI: 

Radni: Wiesława Sabat i Piotr Chojnacki wnioskują o doprecyzowanie przepisów dotyczących 

zasad ustalania cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej” oraz „Regulaminu 

przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez 

Gminę Miejską Sandomierz” poprzez wprowadzenie następujących zapisów: 

1. Opłata bagażowa za przewóz roweru i bagażu ręcznego przekraczającego wymiary 

60x40x20cm oraz za przewóz zwierząt (z wyjątkiem zwierząt trzymanych na ręce oraz psów 

przewodników towarzyszącym osobom niewidomym) wynosi równowartość odpowiadającą 

opłacie za bilet jednorazowy normalny. 

2. Nie podlega opłacie przewóz wózków z dziećmi do lat 4, wózków inwalidzkich i 

instrumentów muzycznych. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przyjęcie powyższego wniosku. 
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Głosowano: 11 „za’ – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

 

Ad. 13 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

 

                                Wiesława Sabat

  Przewodnicząca 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.).  

 


