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Protokół Nr 25/9/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Andrzej Bolewski. 

 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z  o.o.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, 

warunków udzielania bonifikat oraz zgody na obniżenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.  

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno- wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  

na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

8. Opiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr X/83/2011 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 rady 

Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości  

i porządku na terenie Miasta Sandomierza.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz 

na rok 2016.  

11. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji: 
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-do wiad. WSA w Kielcach – Postanowienie o umorzeniu postępowania ze skargi Agro 

Handel – Sygn. akt ISA/Ke 186/16. 

- do wiad. pismo Pani I.J.*)– prośba o likwidację progu zwalniającego, 

- do wiad. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu – skarga do WSA na uchwałę  

Nr VIII/41/2015 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów (…) 

- do wiad. Pana T.B.*)dot . funkcjonowania ogródków działkowych „Stokrotka”. 

- Stowarzyszenie Kupców Małego Rynku – obniżenie opłat  w okresie zimowym. 

12. Sprawy różne, wnioski komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Pani Wiesława Sabat złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 i 8 uzasadniając, 

że: 

- w przypadku projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych radni mają 

wiele uwag, które należy jeszcze przedyskutować, 

-  w przypadku projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych jest 

wiele koncepcji rozwiązania tej sprawy, chcemy też poznać propozycje przewoźników 

prywatnych na ten temat. Zwróciła się do obecnego na sali przedstawiciela Stowarzyszenia 

Przewoźników o złożenie swoich propozycji do 5 września br. na piśmie. 

Pan A. D.)* - przedstawiciel stowarzyszenia -  wyraził zgodę. 

Przewodnicząca obrad zapytała, czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad. 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za wyłączeniem z porządku obrad punktu 4 i 8? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z  o.o.  

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno- wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej  

7. na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 rady 

Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości  

i porządku na terenie Miasta Sandomierza.  
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9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz 

na rok 2016.  

10. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji: 

a. -do wiad. WSA w Kielcach – Postanowienie o umorzeniu postępowania  

ze skargi Agro Handel – Sygn. akt ISA/Ke 186/16. 

b. - do wiad. Pani I.J.*) – prośba o likwidacje progu zwalniającego, 

c. - do wiad. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu – skarga do WSA na uchwałę 

Nr VIII/41/2015 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów (…) 

d. - do wiad. Pan T.B.*) dot . funkcjonowania ogródków działkowych 

„Stokrotka”. 

e. - Stowarzyszenie Kupców Małego Rynku – obniżenie opłat w okresie 

zimowym. 

11. Sprawy różne, wnioski komisji. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia 

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z  o.o.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Mówca zaznaczył, że podwyższenie kapitału spółki polega na utworzeniu nowych udziałów 

co zapewni środki na realizację wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W dyskusji radni wyrazili swoje uwagi do przebudowy ul Staromiejskiej i stanu technicznego 

instalacji wodnej tej ulicy. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o wydanie opinii do projektu uchwały. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia funkcji 

rekreacyjno- wypoczynkowej Placu 3-go Maja w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Zaznaczył,  

że Sandomierskie Stowarzyszenie Kupieckie zwróciło się z wnioskiem o przedłużenie handlu 

na placu do dnia 31.12.2016 r. 

Radni zwrócili uwagę, że: 

- przedłużenie handlu na placu do końca roku jest terminem za krótkim, 

- należy znaleźć odpowiednie miejsce dla handlujących na okres przebudowy placu. 
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Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto 

jest za? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu 3 Maja w Sandomierzu.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Mówca powiedział, że w związku z uchyleniem uchwały Nr XXV/277/2016 obecna wersja 

projektu jest zgodna z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/264/2016 rady Miasta 

Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Sandomierza.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Powiedział, że  

w związku z uwagami Wojewody Świętokrzyskiego usunięto z regulaminu zapis 

zobowiązujący mieszkańców do sprzątania piasku z przyległych do posesji chodników. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 

2016.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. Powiedział, że 

Wojewoda Świętokrzyski nakazał uzupełnienie opisu sposobu realizacji zadań związanych  

z obligatoryjną sterylizacją i kastracją zwierząt oraz usypianiem ślepych miotów.. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 9 

Przewodnicząca obrad udzieliła głosu mieszkańcom, którzy zwrócili się do Naczelnika 

Wydziału Nadzoru Komunalnego, przedstawiając uwagi: 

- zaniedbany budynek przy ul. Żeromskiego naprzeciwko Drukarni Diecezjalnej, 

- brak koszy na śmieci na Starówce, 

- zaniedbany cmentarz wojskowy, 

-  połamane ławki na Dużym Rynku, 

Pan Zenon Smuniewski, powiedział, że zajmie się przedstawionymi problemami. 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

a. -do wiad. WSA w Kielcach – Postanowienie o umorzeniu postępowania ze 

skargi Agro Handel – Sygn. akt ISA/Ke 186/16. 

b. - do wiad. Pani I. J.)*  – prośba o likwidacje progu zwalniającego, 

c. - do wiad. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu – skarga do WSA na uchwałę 

Nr VIII/41/2015 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów (…) 

d. - do wiad. Pan T.B.)* dot. funkcjonowania ogródków działkowych „Stokrotka”. 

e. - Stowarzyszenie Kupców Małego Rynku – obniżenie opłat w okresie 

zimowym. 

 

Ad. 10-11 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

        Wiesława Sabat 

            Przewodnicząca Komisji 
 

 

 

 

 

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 (j.t. 2015. 2058  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.2016. 922). 
 

 

 


