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Protokół Nr 38/6/2017 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2017r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka– Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Mariola Stępień, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pan Sylwester Łatka stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pan Sylwester Łatka poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o stanie wykonania miejskich inwestycji rocznych i wieloletnich. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

5. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3  

Informacja o stanie wykonania miejskich inwestycji rocznych i wieloletnich. 

Pan Sylwester Łatka powiedział, że „zgodnie z ustaleniami Komisja zajmie się analizą 

wykonania inwestycji w porównaniu z planem zawartym w załącznikach do uchwały 

budżetowej. Zaproponował schemat analizy tematu - odczytywanie kolejnych punktów 

Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 

2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sandomierza na 2017 rok. Po odczytaniu 

każdego punktu Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego będzie udzielał informacji na 

jakim etapie realizacji jest poszczególne zadanie inwestycyjne. 

Radny Andrzej Gleń stwierdził, że „nasza analiza będzie konstruktywna gdy będziemy mieć 

na piśmie harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji”.  

Radny Jacek Dybus – powiedział, że „budżet jest już zmieniony, po co dyskutować nad tym co 

jest nieaktualne” 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że „chcemy również wiedzieć o powodach odstąpienia  

od realizacji niektórych inwestycji” 

Przewodniczący obrad przedstawił wniosek: 

Komisja prosi o przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji 

planowanych do realizacji w roku 2017. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
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Radni jednogłośnie ustalili, że następne posiedzenie komisji poświęcone analizie inwestycji 

miejskich odbędzie się w połowie lipca br. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Pan Sylwester Łatka poprosił o uwagi do projektu uchwały. 

Radny Andrzej Anwajler stwierdził, że dyskusja na ten temat jest bezcelowa ponieważ 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała budżet, sformułowała wniosek i będziemy o tym 

dyskutować na sesji 30.06.2017 r. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Projekt uchwały nie został zaopiniowany. 

Ad. 5 

Pisma skierowane do Komisji: 

Komisja zapoznała się z pismem ŚZMiUW w Kielcach znak: ŚZMiUW.RS.TE.52.37.2017 - data 

wpływu do Rady Miasta Sandomierza 26 maja 2017 r. dotyczące zbiornika wodnego przy 

rzece Atramentówka. 

Radny Dybus wnioskuje „o zwrócenie się z zapytaniem do Wydziału Gospodarki Gruntami  

i Rolnictwa UM w Sandomierzu o udzielenie informacji, kto jest właścicielem zbiornika 

wodnego przy Atramentówce” 

Powyższy wniosek przyjęto jednomyślnie, 6 głosów „za”. 

Komisja zapoznała się z odpowiedziami udzielonymi przez Burmistrza Sandomierza na 

zapytania złożone podczas poprzednich posiedzeń: 

- pismo NK.003.7.2017.GGA z dnia 1.06.2017 r. – dot. ograniczenia liczby melexów na Starym 

Mieście, 

- pismo znak: NK.7021.98.2017.DMI z dnia 1.06.2017 r. w sprawie możliwości budowy 

kanalizacji ul. Polnej. 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że na poprzednim posiedzeniu ustalono, że w obecności 

przedstawicieli PGKiM, Komisja przeanalizuje plan i wykonanie sieci kanalizacyjnych  

w mieście. 

Pan Sylwester Łatka zapewnił, że w połowie lipca odbędzie się posiedzenie poświęcone temu 

tematowi. W związku z przyjętym planem pracy na 2017 rok Komisja zapozna się także z 

działalnością Zakładu Budżetowego Targowiska miejskie oraz omówi funkcjonowanie placu 

targowego przy ul. Przemysłowej. 

Ad. 6 

Sprawy różne: 

Radni zwrócili uwagę na potrzebę skutecznego przeprowadzania kontroli oświetlenia 

ulicznego i szybkiego usuwania awarii. 

Radny Andrzej Anwajler powiedział, że należy powrócić do koncepcji wprowadzenia ruchu 

jednokierunkowego na ul. Salve Regina. 

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział między innymi, że „wydział analizuje ten tematu jak 

również „widzimy potrzebę remontu nawierzchni tej ulicy we współpracy ze Starostą” 
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Mówca udzielił informacji na temat prowadzonych prac inwestycyjnych, między innymi: 

- w tym roku będzie opracowana dokumentacja przebudowy ul. Żeromskiego, 

- podpisywana jest umowa na wykonanie ul. Schinzla i Dobkiewicza, 

- zwrócił uwagę na trudności w uzyskaniu pozwoleń na budowę dróg ze względu na częste 

protesty mieszkańców np. co do szerokości poboczy, czy pasa drogi. 

Radny Jacek Dybus powiedział między innymi, że: 

-  zaplanowane inwestycje np. budowa ronda przy ul. W. Polskiego, 11-go Listopada, Koseły 

są rozciągnięte w czasie, chciały się dowiedzieć na jakim etapie są przygotowania do tej 

inwestycji, 

- przy ul. Zawichojskiej usychają nowo nasadzone drzewa, chciały się dowiedzieć, czy podjęto 

jakieś starania dla ratowania tych drzew, 

- ul. Staromiejska jest źle wykonana np. źle posadowione studzienki kanalizacyjne oraz nie 

utwardzony teren przy ławeczkach naprzeciwko kościoła św. Jakuba, 

- w dniu 12 czerwca br. zgłosił do Straży Miejskiej uwagę, że rosarium przy ul. Żwirki i Wigury 

jest zaatakowane przez mszyce, do tej pory nic nie zrobiono, żeby ratować te rośliny, 

- wiele miast zgłosiło akces do programu budowy mieszkań w ramach „Mieszkanie plus”, czy 

Sandomierz również będzie się starał o środki z tego programu? 

Pan Krzysztof Kwieciński odpowiedział: 

- Wydział Techniczno – Inwestycyjny w ramach swoich kompetencji wytypował działki które 

mogą być wzięte pod uwagę przy budowie mieszkań plus oraz przygotował warunki 

techniczne tych budynków. Inne wydziały zajmą się pozyskaniem środków na realizacje tej 

inwestycji, 

- wspomniane rondo przy ul. W. Polskiego jest w tej chwili na etapie uzgadniania organizacji 

ruchu w związku z budową dworca przy ul. 11-go Listopada, 

- rondo przy ul. Mickiewicza i A. Krajowej – do końca sierpnia br. powinniśmy mieć 

pozwolenie na budowę, mamy stosowne uzgodnienia ze Starostą w tej sprawie, będzie  

to inwestycja z tzw. „schetynówek”, 

- usterki w ul. Staromiejskiej zgłosimy do Zarządu Dróg Powiatowych, 

- w kwestii drzew i mszyc to należy zgłosić do Nadzoru Komunalnego. 

Radni zwrócili uwagę, że zbyt długo trwają uzgodnienia co do organizacji ruchu w rejonie 

nowego dworca. 

Przewodniczący obrad powiedział, ze wszystkie uwagi radnych będą przedłożone do 

Burmistrza Miasta celem rozpatrzenia. 

Ad. 7 

Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 Sylwester Łata – Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 
Protokołowała: R. Tkacz 


