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Protokół Nr 22/6/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie w dniu 27 czerwca 2016 r. 

RATUSZ 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: Zbigniew Rusak. 
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 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. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza 

Miasta Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa 

handlowego. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych  

i ich części na terenie miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu 

sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Miejskiej Sandomierz. 

7. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 

8. Pisma skierowane do komisji: 

- PGKiM znak: P/1583/2016 z dnia 23.05.2016 r.  sprostowanie dot. artykułu 

Tygodnika Nadwiślańskiego „Miliony do zwrotu”, 

- Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4131.37.2016 w sprawie błędów w uchwale  

Nr XXII/252/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

(…). 

- Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4131.41.2016 w sprawie błędów w uchwale  

Nr XXIV/264/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Sandomierza, 

- Pan Z.T*)– do wiad. – pismo w sprawie wykonania nawierzchni odcinka  

ul. Staromiejskiej. 
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- WSA w Kielcach – odpis wyroku w sprawie ze skargi Euro-Tour, dot. stwierdzenie 

nieważności uchwały Nr XVIII/168/2015. 

9. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

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. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Najistotniejsze zmiany w obowiązującej uchwale to: 

- wprowadzenie dodatkowych przystanków przy ul. Powiśle, 

- weryfikacja współrzędnych położenia przystanków, 

- przekierowanie ruchu dalekobieżnego na dworzec przy ul. 11 – go Listopada poprzez 

wprowadzenie różnicowania przystanków na ogólnodostępne i dla operatora. 

Obecny na posiedzeniu Pan Kazimierz Stolarski – Prezes PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. 

przedstawił uwagi (złożone do Burmistrza na piśmie) 

W trakcie dyskusji radny Andrzej Gleń złożył wniosek formalny o zwołanie następnego 

posiedzenia komisji, zaproszenie do udziału przewoźników prywatnych w celu uzyskania 

informacji o ich punkcie widzenia na proponowane zmiany. 

Przewodnicząca komisji sprecyzowała, że jeśli wniosek będzie przegłosowany pozytywnie, 

komisja nie zaopiniuje dzisiaj tego projektu uchwały a na następne posiedzenie zostaną 

zaproszeni przewoźnicy - przedsiębiorcy, którzy mają zarejestrowaną działalność  

w Sandomierzu. 

Zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? 

Głosowano: 8 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się – wniosek przyjęty. 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła, że w wyniku głosowania komisja oddala opiniowanie 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbywania przez Burmistrza Miasta 

Sandomierza udziałów i akcji Gminy Miejskiej Sandomierz w spółkach prawa handlowego. 

Komisja po analizie uzasadnienia oraz dyskusji poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia Sekretarza 

Miasta i Radcę Prawnego  

(PRERWA) 

Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta powiedział między innymi: 

- uchwała regulująca zasady zbywania akcji jest konieczna ze względu na to, że niektóre 

spółki generują straty, nie wykonują zadań, do których zostały powołane, ustalenie zasad jest 

wyłączną kompetencją rady. 

Dyskusja. 
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Przewodnicząca komisji poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest za 

wyrażeniem pozytywnej opinii? 

Głosowano: 8 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a 

także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Sandomierza. 

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem i dyskusji komisja zgodziła się z informacją Radcy 

Prawnego, który powiedział, że ‘wadą jest określenie obowiązków dla przedsiębiorcy przed 

rozpoczęciem działalności ” 

Jednomyślnie – przez aklamację – uznano, że komisja nie będzie opiniować tego projektu 

uchwały. 

(radny J. Żyła opuścił sale obrad) 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 

podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej 

Sandomierz. 

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

Ad. 7 

Komisja zapoznała się z wnioskami do budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Uwag nie 

wniesiono. 

Ad.8 

Przewodnicząca komisji zawnioskowała o rozpatrzenie pism kierowanych do komisji na 

następnym posiedzeniu. Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

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

Ad. 9 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 10 

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). 
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