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Protokół Nr 12/10/2011 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 4 października 2011 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 Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług stwierdził na podstawie listy prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
 Pan Zbigniew Rusak przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Sandomierza za I półrocze 2011 

roku. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 

(MOSiR) 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 

rok.(odszkodowania) 
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2011 rok.                  
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim „Zieleniaku” w Sandomierzu.  
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach na terenie Sandomierza, 
w których prowadzona jest sprzedaŜ.  

10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasenta 
opłaty targowej na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej  
w Sandomierzu. 

11. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości jednorazowych 
dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, 
 a takŜe akcesoriów do środków transportowych  oraz sposobu poboru tej opłaty. 

12. Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę  Nr IV/38/2007 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie  określenia  wysokości 
jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia aportu do  Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację 
projektu „Budowa ul. Patkowskiego…” 

15.  Sprawy róŜne: 
16.  Wnioski Komisji. 
17.  Zamknięcie obrad. 

 
Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad. 
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Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.  
 
Ad. 3 
 Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta 
Sandomierza za I półrocze 2011 roku. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie (jedna osoba nieobecna podczas głosowania). 
Komisja wydała pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
 
Ad. 4 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego 
– Skarbnika Miasta o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie miasta na 2011 rok.  
Po wysłuchaniu uzasadnienia członkowie Komisji pytali: 
Czy jest moŜliwość aby Audytor Wewnętrzny Urzędu Miejskiego przeanalizował 
rentowność powołanych przez miasto jednostek: MOSiR. ZEAS i in. 
Czy nie naleŜałoby zwrócić się do odpowiednich firm, aby zajęły się administrowaniem  
obiektów z korzyścią dla miasta? 
Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5 
 Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
Członkowie Komisji byli zainteresowani według jakich kryteriów ustalono kolejność 
wykonywania remontów dróg w ramach środków z odszkodowania? 
Czy negocjowano warunki ubezpieczenia mienia gminy z innymi ubezpieczycielami? 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do omawianego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie (dwie osoby nieobecne podczas głosowania). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad 6 
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok.  
Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie (dwie osoby nieobecne podczas głosowania). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 7   
 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie (trzy osoby nieobecne podczas głosowania). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 8 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
zabezpieczenia środków na realizację projektu „Budowa ul. Patkowskiego  
w Sandomierzu - przebudowa jezdni oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów  



 3 

i chodników” przygotowanego do realizacji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie (dwie osoby nieobecne podczas głosowania) 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
    
    Ad. 9 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim „Zieleniaku”  
w Sandomierzu. Informacji udzielił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor Wydziału 
Nadzoru Komunalnego. 
Komisja nie wniosła uwag. Pan Zbigniew Rusak poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii 
w w/w sprawie 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 10 
 Komisja przystąpiła do rozpatrzenia treści projektu uchwały w sprawie określenia 
inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych miejscach 
na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaŜ. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda. 
Członkowie Komisji zawnioskowali aby w § 3 projektu ustalić wysokość miesięcznego 
wynagrodzenia inkasenta - 90% od sumy opłat pobranych w kaŜdym miesiącu. 
Pan Zbigniew Rusak zapytał kto jest „za” przedstawioną propozycją? 
Głosowano: 2 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymująca się” 
Przewodniczący Komisji stwierdził przyjęcie w/w propozycji i poprosił o przegłosowanie 
całości projektu uchwały z przyjętą treścią § 3. 
Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 11 
 Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty 
targowej na targowisku miejskim przy ulicy Przemysłowej w Sandomierzu. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marcin Ciszkiewicz – Prezes SORH S.A. 
Komisja po analizie danych zawartych w materiałach na sesję nie wniosła uwag. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie (dwie osoby nieobecne podczas głosowania). 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 12 
 Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości jednorazowych 
dziennych stawek opłaty targowej od środków transportowych i ich części, 
 a takŜe akcesoriów do środków transportowych  oraz sposobu poboru tej opłaty. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marcin Ciszkiewicz. Mówca wskazał między innymi, Ŝe 
istnieje potrzeba dostosowania kategorii środków transportowych do obecnych realiów 
rynkowych. Projekt uchwały wprowadza niewielkie zmiany w stawkach opłat, których nie 
zmieniano od 2007 r. 
Po dyskusji Przewodniczący obrad poddał omawiany projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 13 
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 
IV/38/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie  określenia  
wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. 
Po analizie uzasadnienia do projektu uchwały oraz przeanalizowaniu i porównaniu stawek 
opłat obowiązujących członkowie Komisji nie wnieśli poprawek. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 14 
 Pan Zbigniew Rusak poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie wniesienia aportu do  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Informacji 
udzielił Pan Jarosław Szczerowoda. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 15 
 Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 
Komisja zapoznała się z pismem Pana T. B.*, przyjmując krytyczne uwagi co do  
podejmowania inicjatyw i realizacji  inwestycji na terenach zalewowych prawobrzeŜnego 
Sandomierza. Komisja jako organ opiniodawczy Rady Miasta nie moŜe wkraczać w 
kompetencje instytucji od niej niezaleŜnych. 
 
Komisja zapoznała się z pismem Pana T. B.* i wnioskuje aby w budŜecie miasta na 
2012r. zabezpieczono dostateczną ilość środków z przeznaczeniem na remonty dachów na 
Starym Mieście. 
 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pana J. S.* z dnia 15.07.2011 r. w sprawie 
umorzenia podatku od nieruchomości. 
Komisja nie ma  pełnego rozeznania w sytuacji finansowej Portu Handlowego, i jako 
organ opiniodawczy Rady Miasta nie moŜe podejmować działań w sprawach dłuŜników 
gminy. 
  
Pan Zbigniew Rusak poinformował, Ŝe w poczcie Komisji do wglądu znajduje się pismo 
mieszkańca Sandomierza – list otwarty –  dotyczący ochrony przeciwpowodziowej 
prawobrzeŜnej części miasta. 
 
Ad. 16 
WNIOSKI: 
Pan Maciej Stępień: 
     - zgłasza propozycję wydzielenia na terenie Bulwaru kilku miejsc pod usługi 
gastronomiczne, 
    -    prosi o pilne przeprowadzenie remontu ul. Zamiejskiej od strony ul. Zawichojskiej. 
     - poddaje propozycję zróŜnicowania wyglądu biletów opłat targowych, aby 
wyeliminować moŜliwość ich wielokrotnego uŜycia. 
Pan Marek Jarema prosi o wyjaśnienie w jaki sposób wyłaniany jest ubezpieczyciel 
mienia komunalnego? 
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Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 17 

 Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług    
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.) 
 


