
Protokół Nr 21/7/2020 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 6 lipca 2020 roku 
 
 
Godz. rozpoczęcia obrad: 14:00 
Godz. zakończenia obrad: 15:30 
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Sylwester Łatka, Krzysztof Szatan. 
Zaproszeni goście:  
Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza; 
Jarosław Szczerowoda – Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                    
w Sandomierzu; 
Janusz Stasiak – kierownik „Targowisk Miejskich” – samorządowy zakład budżetowy; 
Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                        
w Sandomierzu; 
Piotr Walek – kupiec z terenu Małego Rynku. 
 
Ad. 1  
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 
9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   
 
Ad. 2  
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Opiniowanie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie pomocy finansowej dla 

przedsiębiorców (najem, dzierżawa); 
4. Opiniowanie wniosku o obniżenie stawki opłaty targowej; 
5. Opiniowanie sprzedaży działki przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu; 
6. Dyskusja na temat stref płatnego parkowania w Gminie Sandomierz; 
7. Sprawy różne, wnioski komisji; 
8. Zamknięcie obrad. 

Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
Uwag nie zgłoszono. 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosownie. 
 
Wynik głosowania: 
„za” – 9; 
„przeciw” – 0; 
„wstrzymujących się” – 0; 
Radny Andrzej Majewski stwierdził przyjęcie porządku obrad. 
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Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przywitał zaproszonych gości. 
 
Ad. 3  
Opiniowanie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie pomocy finansowej dla przed-
siębiorców (najem, dzierżawa). 
 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poprosił Pana Pawła Niedźwiedzia – Zastępcę 
Burmistrza Miasta Sandomierza o zabranie głosu. 
 
Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że Gmina Sandomierz 
była jednym z pierwszych samorządów, który wyszedł z pomocą dla przedsiębiorców w ramach walki 
ze skutkami pandemii koronawirusa. Jednym z rozwiązań było zmniejszenie opłat za zajęcie pasa 
drogowego dla ogródków gastronomicznych z 2 zł za 1m2 do wysokości 1 zł za 1m2. W związku  
z trudną sytuacją budżetową gminy jest propozycja, by zmienić treść Zarządzenia Burmistrza Miasta 
Sandomierza i powrócić do poprzedniej stawki. Następnie dodał, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
Gmina Sandomierz straciła dochody z tytułu obniżenia czynszu za wynajem lokali 59 tys. zł, a z tytułu 
czynszu za dzierżawę nieruchomości w wysokości 23 tys. zł. W związku z tym istotne w tej kwestii jest 
stanowisko komisji do proponowanych zmian. Należy mieć na względzie, że sytuacja pandemii 
zmienia się, zmniejszane są ograniczenia i ruch turystyczny wraca na normalne tory.  
 
 Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przyszedł radny Jerzy Żyła. 
Komisja obraduje w składzie 10 członków.  
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że na ostatniej sesji absolutoryjnej powinien pojawić się ten 
temat. Jako radni słusznie zgodziliśmy się na obniżkę stawek za zajęcie pasa drogowego. W obecnej 
sytuacji budżetowej i epidemicznej należy zweryfikować nasze poprzednie decyzje. Za stan finansów 
gminy odpowiada burmistrz i jego podwładni. Musimy pamiętać, że jako kraj w nowej perspektywie 
budżetowej Unii Europejskiej będziemy trzecim beneficjentem środków na odbudowę gospodarki po 
pandemii. Z tych pieniędzy trzeba będzie korzystać i mieć środki na wkład własny i dokumentację.  
 
Radny Jacek Dybus powiedział, że Gmina Sandomierz w ramach swoich możliwości zastosowała 
zniżki i ulgi dla przedsiębiorców. W obecnej chwili jednak sytuacja się zmieniła. Gmina również ma 
swoje zobowiązania, kredyty, inwestycje, na które musi znaleźć środki finansowe. Przedsiębiorcy, 
zwłaszcza zwykli kupcy, muszą cechować się wyrozumiałością w tej kwestii i muszą mieć na względzie 
również potrzeby samorządu. Na koniec dodał, że przyszedł moment na zmianę dotychczasowych 
stawek. 
 
Radny Marek Strugała zapytał, czy tam pomoc dla przedsiębiorców ze strony gminy nadal jest 
udzielana? 
 
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza: Tak, przy czym pomoc kierowana 
jest tylko do tych przedsiębiorców, którzy złożyli stosowny wniosek.  
 
Radny Marek Strugała powiedział, że warto byłoby wypracować z przedsiębiorcami konsensus w tej 
sprawie i np. pozostawić możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązań wobec gminy.  
 
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza: „to nie podlega nawet dyskusji. 
Obecnie każdy przedsiębiorca, który wnioskuje o odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań 
wobec gminy taką decyzję otrzyma.” 
 
Radny Janusz Poński powiedział, że sytuacja branży turystycznej powoli się normalizuje, ale jest to 
proces bardzo powolny. Następnie dodał, że po rozmowie z przedsiębiorcami na terenie Starego 
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Miasta wynika, że w weekendy ilość turystów a tym samym obroty wynoszą ok. 50% tego co było  
w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Z kolei od poniedziałku do czwartku sytuacja nie wygląda 
ciekawie. Zdaniem radnego gmina powinna wydłużyć okres funkcjonowania dotychczasowych 
stawek. Nie możemy jako samorząd pozwolić na upadek najemców, dzierżawców na terenie Starego 
Miasta. 
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że państwo pomaga jak może. Wszystkie firmy w okolicach 
obniżają pensje w okresie pandemii korona wirusa. Samorząd rozpatruje każdy przypadek 
przedsiębiorcy indywidualnie i w skrajnych przypadkach sprawa na pewno będzie pozytywnie 
rozpatrzona. W wyniku tej pandemii rzeczywistość w jakiej się znajdujemy zmieniła się na długi czas. 
Decyzje, które teraz podejmujemy są trudne, ale konieczne. Nie da się wszystkim przypodobać. 
Przedsiębiorcy korzystają z pomocy rządowej tarczy antykryzysowej. 
 
Radny Janusz Poński powiedział, że nie można wszystkich przedsiębiorców jednakowo traktować. 
Warto rozważyć pomysł, by każdy przedsiębiorca, który stracił w wyniku pandemii obroty o 50% dalej 
mógł korzystać z pomocy. 
 
Pani Z.W.*), mieszkanka Sandomierza powiedziała, że zgodnie z raportem Polskiej Izby Turystyki ten 
rok dla branży turystycznej będzie dobry. Wynika to z faktu, że Polacy nie będą wyjeżdżać za granicę 
tylko będą korzystać z krajowej turystyki. Biorąc pod uwagę dotychczasowe weekendy wynika, że 
turystyka w Sandomierzu podnosi się z zapaści. Widać to po zatłoczonych parkingach i kolejkach  
w restauracjach. Ponadto dodała, że Gmina Sandomierz otrzymała od rządu 2 mln 600 tys. zł dotacji 
na walkę ze skutkami kryzysu gospodarczego.  
 
Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że żadnych pieniędzy 
ze strony rządu Gmina Sandomierz nie otrzymała. Dotacja w wysokości 2 mln 600 tys. zł jest tylko 
zapowiedzią tych środków. Do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze aktów wykonawczych. Wyraził 
nadzieję na środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach nowego Planu Marshalla. Polski rząd 
zluzował przepisy ustawy o finansach publicznych co do możliwości zwiększenia wysokości zadłużenia 
przez samorząd.  
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał pod głosowanie stanowisko komisji, aby 
pozostawić na dotychczasowym poziomie pomoc dla przedsiębiorców w okresie pandemii 
koronawirusa, którą oferuje Gmina Sandomierz. 
      
Wynik głosowania: 
„za” – 8 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujących się” - 2 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 
przedłużenie pomocy dla przedsiębiorców na dotychczasowych zasadach na okres stanu epidemii 
koron wirusa.  
 
Ad. 4 
Opiniowanie wniosku o obniżenie stawki opłaty targowej. 
 
Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poprosił przedstawiciela Urzędu Miejskiego                
w Sandomierzu o zabranie głosu. 
 
Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                          
w Sandomierzu powiedziała, że grupa kupców zlokalizowana na terenie Małego Rynku zwróciła się 
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do Burmistrza Miasta Sandomierza z prośbą o obniżenie dotychczasowej opłaty targowej, która na 
dzień dzisiejszy wynosi 3 zł za 1m2 dziennie. Prośba ta spowodowana jest spadkiem dochodów  
w wyniku pandemii koronawirusa. Następnie Pani Angelika Kędzierska dodała, że ruch turystyczny 
odbywa się obecnie jedynie w weekendy, co potęguje straty wśród kupców. 
 
Pan Piotr Walek - kupiec z terenu Małego Rynku powiedział, że kupcy na terenie Małego Rynku 
handlują od poniedziałku do piątku przez cały okres turystyczny już od kilku lat i nigdy nie zwracali się 
do samorządu o pomoc, gdyż nie mieli takiej potrzeby. W tym roku ze względu na trwającą epidemię 
ruch turystyczny spowolnił. Dodał, że w latach poprzednich na terenie Małego Rynku w sezonie 
turystyczny działało ok. 15 budek, które zatrudniały średnio od 2 do 3 osób. Obecnie w okresie od 
poniedziałku do czwartku handel na tym terenie praktycznie nie istnieje. Dziennie przeciętnie jedno 
stoisko płaci ok. 60 zł opłaty targowej. Następnie Pan Walek przedstawił krótką symulację korzyści, 
które Gmina Sandomierz otrzymałaby w wyniku obniżenia opłaty targowej. 
 
Radny Jacek Dybus zapytał się o ile wzrosną dochody przeciętnego kupca po dokonaniu obniżki 
opłaty targowej przez samorząd? 
 
Pan Piotr Walek - kupiec z terenu Małego Roku: „Ale ja się Pana pytam, ile Pan ma w kieszeni”.  
 
Radny Jacek Dybus: „To dlaczego Pan spojrzał do kieszeni miasta”. 
 
Radny Jerzy Żyła powiedział, że skoro samorząd pomaga najemcom i dzierżawcom to powinien 
również kupcom handlującym na terenie Małego Rynku. Dodał, że niekiedy kupcy ci prowadzą 
działalność od 25 lat i płacą podatki na rzecz miasta. Na koniec powiedział, że kupcy dzięki obniżce 
stawki będą mogli handlować przez cały tydzień a nie tylko w weekendy. 
 
 Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścił radny Marek Chruściel. 
Komisja obraduje w składzie 9 członków.  
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że burmistrz prosi nas jako radnych o wyrażenie zdania na ten 
temat. Określenie opłaty targowej jest kompetencją rady miasta. Dodał, że radni mają prawo pytać                    
m.in. o skutki obniżki opłaty targowej dla budżetu miasta. Ponadto zwrócił się do Pana Pawła 
Niedźwiedzia - Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza z pytaniem: Czy kupcy mogą ubiegać się                   
o pomoc w ramach rządowej tarczy antykryzysowej? 
 
Radny Jerzy Żyła powiedział, że kupcy chcą otwierać swoje stragany w dni powszednie. Jako radni 
powinniśmy się zastanowić, ile zarabia przeciętny przedsiębiorca.  
 
Radny Jacek Dybus powiedział, że owszem miasto ma swoje dochody ale istotna jest również 
kwestia, jakie korzyści będzie miał kupiec w wyniku obniżenia opłaty targowej. 
 
Radny Marek Strugała powiedział, że warto byłoby obniżyć stawkę na okres próbny np. jednego 
miesiąca. W tym temacie warto szukać złotego środka.  
 
Radny Piotr Chojnacki zapytał się Pana Janusza Stasiaka - kierownika „Targowisk Miejskich” 
samorządowego zakładu budżetowego o wpływy z opłaty targowej w miesiącu czerwcu 2019 roku                  
i w miesiącu czerwcu 2020 roku oraz Czy ewentualna obniżka opłaty będzie obowiązywać tylko na 
terenie Małego Rynku? 
 
Radny Janusz Poński zapytał: Czy jest możliwość zróżnicowania stawki opłaty targowej między 
okresem od poniedziałku do piątku a weekendem.  
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Radny Jerzy Żyła powiedział, że ciekawa jest propozycja radnego Janusza Pońskiego. Niemniej jednak 
przy zróżnicowaniu stawek kupcy będą handlować tylko w weekendy, gdyż wtedy mają realny 
zarobek. Dodał, że jest to prawo ekonomii. Z kolei przy obniżonej stawce zachęci to do handlu przez 
cały tydzień.     
 
Pan Janusz Stasiak - kierownik „Targowisk Miejskich” samorządowego zakładu budżetowego 
powiedział, że w II kwartale 2020 roku spadek wpływów z opłaty targowej w stosunku do II kwartału 
2019 roku wynosi 60%. Jedyne stałe wpływy są na Placu 3 Maja. Ruch na terenie Małego Rynku                   
w miesiącu kwietniu wynosił praktycznie zero. Lepsza sytuacja była w miesiącu czerwcu. Ponadto Pan 
Janusz Stasiak zgadza się z argumentami przedsiębiorców, gdyż obecnie handel odbywa się głównie               
w weekendy. W miesiącu czerwcu rok do roku na terenie Małego Rynku wpływy z opłaty targowej 
kształtowały się na poziomie 45-47%. Dodał, że w sprawozdaniu za I półrocze 2020 roku dane 
statystyczne zostaną szczegółowo przedstawione. Dochody z opłaty targowej wprost zasilają budżet 
gminy. Na koniec Pan Janusz Stasiak powiedział, że to rada gminy określa w drodze uchwały 
wysokość opłaty targowej, jej zróżnicowanie itd. Proces legislacyjny dotyczący zmiany uchwały 
zajmuje pewien okres czasu w związku z powyższym ewentualne zmiany mogłyby być wprowadzone 
dopiero we wrześniu tego roku.  
 
Pan Piotr Walek - kupiec z terenu Małego Rynku powiedział, że propozycją zrzeszenia kupców jest, 
by stawka opłaty targowej została zmniejszona do wysokości 2 zł za 1 m2. Dodał, że ze względu na 
czas trwania procesu legislacyjnego prowadzona debata powoli nie ma sensu ze względu na fakt, że 
ewentualne zmiany wejdą w życie dopiero we wrześniu. 
 
Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że każdy 
przedsiębiorca, który złożył stosowany wniosek otrzymał pomoc ze strony państwa, jak i samorządu. 
 
Pan Piotr Walek - kupiec z terenu Małego Rynku powiedział, że jako zwykli kupcy na okres zimowy 
zawieszają swoją działalność gospodarczą. Zgodnie z warunkami rządowej tarczy antykryzysowej, aby 
otrzymać pomoc, działalność nie mogła być zawieszona na dzień 29 lutego 2020 roku. Z kolei 
większość kupców odwiesiła działalność dopiero w marcu. 
 
Pan Janusz Stasiak - kierownik „Targowisk Miejskich” samorządowego zakładu budżetowego 
powiedział, że opłatę targową pobiera się wyłącznie od czynności dokonywania sprzedaży tzn., jeśli 
nie ma handlu to nie ma i pobieranej opłaty.  
 
Radny Jerzy Żyła powiedział, że mając na uwadze długotrwały proces legislacyjny racjonalnym 
rozwiązaniem byłoby zmniejszenie stawki opłaty targowej już na następny sezon turystyczny.  
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał pod glosowanie opinie w sprawę 
obniżenia stawki opłaty targowej.      
 
Wynik głosowania: 
„za” – 6 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujący się” – 1 
2 radnych nie głosowało. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 
obniżenie stawek opłaty targowej.  
 
Ad. 5 
Opiniowanie sprzedaży działki przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu. 
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Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że sprawa dotyczy 
działki o powierzchni 23,17 arów zlokalizowanej między ostatnimi blokami mieszkalnymi przy ul. 
Maciejowskiego a ulicą Polskiej Organizacji Wojskowej o numerze ewidencyjnym 76/5. To jest teren 
mieszkaniowy o charakterze zabudowy wielorodzinnej. Dodał, że w sprawie sprzedaży tej działki 
będzie przeprowadzony przetarg nieograniczony. Zainteresowany kupnem przedmiotowej działki jest 
jeden z sandomierskich deweloperów. Zgodnie ze studium, działka ta może zostać przeznaczona na 
zabudowę wielorodzinną. Pozostaje pytanie, czy rada miasta wyrazi zgodę na sprzedaż działki?.  
 
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścili radni: Mariola Stępień                  i 
Jacek Dybus. Komisja obraduje w składzie 7 członków.   
 
Radny Janusz Poński zapytał, co w sytuacji, kiedy nikt nie zgłosi się do przetargu? 
 
Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że wycena 
nieruchomości ważna jest przez rok. Przetarg może być dwukrotnie ponownie ogłoszony. Po tym 
można prowadzić negocjacje z konkretnym oferentem.  
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poddał pod głosowanie stanowisko komisji                   
w sprawie rozpoczęcia procedury sprzedaży tej nieruchomości i przygotowania uchwały w tej 
sprawie.   
 
Wynik głosowania: 
„za” – 7 
„przeciw” – 0 
„wstrzymujący się” – 0 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 
rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości.  
 
Ad. 6 
Dyskusja na temat stref płatnego parkowania w Gminie Sandomierz. 
 
Pan Paweł Niedźwiedź – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ze względu na 
fakt, że Sandomierz nie ma 100 tys. mieszkańców, nie może wprowadzić stref śródmiejskich  
w których opłaty za parkowanie można byłoby pobierać w weekendy. W związku z tym pojawił się 
pomysł, by teren wokół Starego Miasta był strefą ścisłego parkowania. W takiej strefie można byłoby 
pobierać opłaty w wysokości 3,90 zł za godzinę parkowania. Aktualnie jedna godzina parkowania 
kosztuje 3 zł. Na koniec Pan Paweł Niedźwiedź dodał, że samorząd jest za wprowadzeniem opłat  
z tytułu parkowania motocykli.  
 
Radny Janusz Poński powiedział, że jest zwolennikiem wprowadzenia opłaty za parkowanie dla 
motocyklistów. Dodał, że należy wprowadzić częściowe zakazy wjazdu dla motocyklistów na teren 
Starego Miasta, gdyż ilość motocyklistów jest bardzo duża zwłaszcza w weekendy.  
 
Radny Jerzy Żyła powiedział, że jest dużo gmin, gdzie pobierana jest opłata za parkowanie 
motocyklistów.  
 
 Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścił radny Marek Strugała. 
Komisja obraduje w składzie 6 członków. Brak quorum.   
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Radny Andrzej Bolewski powiedział, że należy zmniejszyć ilość motocyklistów na terenie Starego 
Miasta. Dodał, że motocykliści powinni płacić za parkowanie.  
 
Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że nie powinno być specjalnych parkingów dla 
motocyklistów. Powinni być traktowani tak samo, jak kierowcy samochodów osobowych. Nie 
możemy pozwolić na niszczenie Starego Miasta, gdzie są same zabytki.  
 
Pan Adam Piskor - Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że Straż Miejska 
sprawdza opłaty parkingowe. W przypadku braku opłaty wystawiane jest zawiadomienie, kara – 
opłata dodatkowa w wysokości 50 zł. W przypadku braku opłaty rozpoczyna się postępowanie 
egzekucyjne. Zarządca parkingu zobowiązany jest do poinformowania o miejscu przechowywania 
biletu parkingowego. Gmina Sandomierz nie może zgodnie z prawem wprowadzić opłaty za 
parkowanie w weekendy. W przypadku wprowadzenia opłat mogą one dotyczy jedynie okresu od 
poniedziałku do piątku. W tym okresie motocykli jest bardzo mało. Powstaje pytanie, czy jest sens 
pobierać opłaty w sytuacji, kiedy koszty egzekucji będą większe niż ewentualne zyski dla gminy.  
 
Radny Piotr Chojnacki zaapelował do przewodniczącego komisji o przeniesienie na kolejną komisję 
punktu dot. spraw różnych i wniosków komisji, gdyż obecnie komisja nie może podejmować żadnych 
decyzji ze względu na brak quorum.  
 
Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego   
w Sandomierzu powiedziała, że wydział pracuje nad nowym projektem uchwały w sprawie stref 
płatnego parkowania. Dodała, że mając na uwadze poprzednie posiedzenie komisji, pozostawia do 
rozważenia kwestie pobierania opłat za motocykle. W nowym projekcie uchwały pojawią się zapisy 
dot. krwiodawców oraz weteranów wojennych.  
 
Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w sytuacji, kiedy gmina nie może pobierać opłat za motocykle 
w weekendy nie ma sensu wprowadzać zapisów o konieczności pobierania opłat od poniedziałku do 
piątku, gdyż ilość motocykli jest znikoma. Z kolei koszty egzekucji przewyższałyby ewentualne zyski.  
 
Radny Jerzy Żyła powiedział, że w Krakowie, jeśli chodzi o egzekucje mandatów sytuacja została 
rozwiązana przez wprowadzenie bonifikaty, jeśli zapłaci się mandat w ciągu 3 dni.  
 
Pani Angelika Kędzierska - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                      
w Sandomierzu powiedziała, że jest to ciekawy pomysł i warty rozważenia.  
 
Pani Z.W.*) mieszkanka Sandomierza powiedziała, że na teren Starego Miasta powinien być zakaz 
wjazdu z wyłączeniem mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą i meleksy. Dodała, 
że jako mieszkańcy powinniśmy dbać o wizerunek Starego Miasta.  
 
Rozgorzała dyskusja na temat sytuacji parkingowej wokół terenu Starego Miasta.   
 
Radny Janusz Poński zapytał, które parkingi wyłączone są z pasa drogowego na którym gmina może 
pobierać opłaty 24 godziny na dobę? 
 
Pan Adam Piskor - Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu: „tymi parkingami są: parking dolny 
koło Bramy Opatowskiej, parking przy ul. Żeromskiego przy PTTK, parking przy Spichlerzu oraz oba 
parkingi przy Urzędzie Miejskiego oraz te komercyjne posiadające szlabany.”   
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 Ad. 7  
Sprawy różne i wnioski komisji. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag                         
i wniosków. 
Brak uwag i wniosków członków komisji. 
 
Ad. 8  
Zamknięcie obrad. 
 
Radny Andrzej Majewski - przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie komisji.  
 
 

 Przewodniczący  
          Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

      Andrzej Majewski 
 

 
Protokołował: 
Sebastian Rutyna 
Inspektor 
Wydział Organizacyjny 
UM Sandomierz 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


