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Protokół Nr 37/5/2017 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z posiedzenia w dniu 26 maja 2017r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Piotr Chojnacki, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie apelu o zabezpieczenie środków 

finansowych na budowę drogi S-74 oraz Lwowskiej bis wraz z remontem starego 

mostu na Wiśle w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla 

potrzeb komunalizacji mienia. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 

Miejska Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez 

operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie 

dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- Restauracja Staromiejska – dot. możliwości parkowania na podwórku od strony 

południowej budynku Rynek 28 i 29, 

- petycja mieszkańców dot. zakazu wydawania zezwoleń dla nowych firm chcących oferować 

usługę meleksami, 

- PGKiM informacja dot. realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, 

- PTTK – znak:  L.dz. 127/2017 z dnia 10.05.2017 r. - sprawa użytkowania „Podziemnej Trasy 

Turystycznej”, 

- WSA w Kielcach – doręczenie odpisu postanowienia znak: I SA/Ke 131/17 stwierdzenie 

nieważności uchwały Nr XXXIV/421/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków opadowych  

i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych (…) 

9. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie apelu o zabezpieczenie środków finansowych  

na budowę drogi S-74 oraz Lwowskiej bis wraz z remontem starego mostu na Wiśle  

w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z treścią apelu. 

Przewodnicząca obrad otworzyła dyskusję. 

Radny Andrzej Anwajler zauważył między innymi, że: „to nie my powinniśmy decydować  

o tym, czy ma powstać droga w innej gminie” 

Radny Jacek Dybus zapytał, dlaczego potrzebę remontu starego mostu i Lwowskiej bis 

połączono z budową  drogi S-74?” 

Pan Tadeusz Gospodarczyk – Doradca Burmistrza - wyjaśnił, że „jest to przedsięwzięcie 

potraktowane jako pewna całość. Burmistrz Sandomierza przeprowadził rozmowy z wieloma 

gminami. Wójtowie/Burmistrzowie będą lobbować, - między innymi w takiej formie -  aby 

środki na tą inwestycję zostały przeznaczone – takich głosów nigdy nie jest za dużo, jeden  

z nich to właśnie ten apel”.  

Wobec braku innych głosów, Pani Wiesława Sabat zapytała, kto z radnych jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. 

Pani Wiesława Sabat odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. 

W dyskusji na temat treści Karty Samorządności omówiono tematykę swobody działalności 

gmin oraz jej obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Zauważono, że 

przyjęcie Karty może być pierwszym krokiem do upolitycznienia samorządów. 

Wobec braku innych uwag, przystąpiono do głosowania. 

Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za wydaniem opinii pozytywnej do omówionego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 3 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla potrzeb 

komunalizacji mienia. 

Pani Wiesława Sabat odczytała uzasadnienie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/382/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska 

Sandomierz oraz zasad korzystania z tych obiektów.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili: 
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Pan Tadeusz Gospodarczyk – Doradca Burmistrza oraz Pan Grzegorz Gach – Inspektor w 

Wydziale Nadzoru Komunalnego UM Sandomierz. 

W dyskusji poruszono między innymi temat lokalizacji dworca oraz organizacji ruchu 

drogowego w tym rejonie. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez 

operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg 

publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. 

Pan Tadeusz Gospodarczyk przedstawił uzasadnienie – projekt uchwały zakłada termin 

obowiązywania stawki opłat w rejonie dworca autobusowego do dnia 31 lipca br. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

- Restauracja Staromiejska – dot. możliwości parkowania pojazdów na podwórku od strony 

południowej budynku Rynek 28 i 29. 

Pani Wiesława Sabat wyjaśniła, że Restauracja działa od wielu lat. Właściciele wyprowadzili 

się z Sandomierza w związku z czym nie mają już możliwości wykupu opłaty parkingowej. 

Rozwiązanie problemu przedstawionego w powyższym piśmie  leży w gestii Burmistrza 

Miasta. Zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, pismo jest 

przekazane do Burmistrza.  

- petycja mieszkańców dot. zakazu wydawania zezwoleń dla nowych firm oferujących usługi 

przewozowe meleksami, 

Podczas dyskusji omówiono temat bezpieczeństwa ruchu pieszych na płycie Rynku i w 

obrębie Starego Miasta w związku ze wzmożonym ruchem melexów . 

Pani Wiesława Sabat poinformowała, że złoży zapytanie do Burmistrza, czy możliwe jest 

ograniczenie liczby meleksów. 

- PGKiM informacja dot. realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo znak: TI/1204/2017 z którego wynika że budowa 

kanalizacji tej ulicy jest uzależniona od współfinansowania ze strony miasta.  

Pani Wiesława Sabat powiedziała, że zwróci się do Burmistrza z zapytaniem, jakie są 

możliwości wykonania kanalizacji tej ulicy. 

Przyjęto do wiadomości treść: 

- pismo PTTK – znak:  L.dz. 127/2017 z dnia 10.05.2017 r. z którego wynika, że  prowadzona 

jest korespondencja z Burmistrzem Miasta w sprawie przejęcia przez Sandomierskie 

Centrum Kultury „Podziemnej Trasy Turystycznej”. Komisja nie zna całości sprawy. 

- WSA w Kielcach – doręczenie odpisu postanowienia znak: I SA/Ke 131/17 stwierdzenie 

nieważności uchwały Nr XXXIV/421/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia 
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czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków opadowych  

i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych (…) 

Sprawy różne. 

Radni zwrócili także uwagę na potrzebę: 

- uporządkowania zadaszenia szaletu przy ul. Podwale Górne, 

- zaplanowania budowy ronda na ul. Kwiatkowskiego Ożarowska, 

- utwardzenia terenu pod ławkami ustawionymi naprzeciwko kościoła św. Jakuba, 

- uzupełnienie oświetlenia oraz naprawę zniszczonych ławek w Piszczelach. 

Pani Wiesława Sabat podziękowała Radnym za współpracę. Powiedziała że w dniu 

dzisiejszym składa na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza rezygnację z funkcji 

Przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 10. 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

      Wiesława Sabat 

   Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 


