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Protokół Nr 45/6/2010 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 14 maja  2010 r. 
 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Przewodnicząca obrad stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzyła posiedzenie. 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących: 

• SBM „Sandomierz” w sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku, 

• Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej „Nadbrzezie”- 
dotyczy współpracy Rady Miasta z Zarządem Spółki, 

• Danuta Wójcik - dotyczy zwrotu poniesionych kosztów na rzecz 
Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt, 

• Tadeusz Bebłot - dotyczy dewastacji budynku przy ul. Portowa 20/7 
• Ewa Sołtyk-Czarnecka dot: wykonania nawierzchni ul. Retmańskiej 
• SSM - dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 

przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
gruntów zabudowanych garaŜami oraz udzielenia bonifikaty.  

5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
 Pani Agnieszka Frańczak –Szczepanek poprosiła członków Komisji o zgłaszanie 
kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
Zgłoszono kandydaturę Pani Marioli Stępień.  
Przewodnicząca obrad poprosiła Paną Mariolę Stępień o wypowiedź w sprawie przyjęcia 
stanowiska Przewodniczącego Komisji.  
Pani Mariola Stępień w swoim wystąpieniu przedstawiła krótko powody dla których nie 
przyjmie proponowanej funkcji.  
Przewodnicząca obrad poinformowała, Ŝe w związku z brakiem innych kandydatur w chwili 
obecnej nie ma moŜliwości powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług. 
Ad. 4 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  przedstawiła obecnym pismo SBM „Sandomierz” 
dotyczące skutków niepodjęcia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa oraz nie 
egzekwowania przez StraŜ Miejska regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. 
 Komisja przyjęła do wiadomości informacje zawarte w odczytanym piśmie 
stwierdzając, Ŝe konieczne jest podjęcie uchwały w tym przedmiocie oraz konsekwentne 
egzekwowanie przepisów porządkowych i wzmoŜenie kontroli StraŜy Miejskiej. 
Zaproponowano równieŜ wytypowanie miejsc specjalnie przeznaczonych na wybiegi dla 
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psów oraz zorganizowanie pogotowia dla zwierząt, które zajęłoby się między innymi 
sprzątaniem padłych zwierząt. 
 Przewodnicząca obrad przedstawiła pismo Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Gruntowej Nadbrzezie-Sandomierz dotyczące współpracy z Radnymi oraz załączony  projekt 
wieloletniego planu zagospodarowania uŜytków rolnych Spółki. Komisja przyjęła do 
wiadomości przedstawione informacje. 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zapoznała członków Komisji z pismem Pani 
Danuty Wójcik, która informuje o niegospodarności finansowej Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Zwierząt w Sandomierzu. Komisja postanowiła przełoŜyć na najbliŜsze 
posiedzenie rozpatrzenie wymienionej skargi.  
 Komisja przyjęła do wiadomości informacje zawarte w dokumentach dotyczących 
skargi Pana Tadeusza Bebłota, który zarzuca Spółce PGKiM „dewastację budynku 
mieszkalnego przy ul. Portowej 20”. Komisja postanowiła przełoŜyć na najbliŜsze 
posiedzenie rozpatrzenie przedmiotowej skargi. 
 Przewodnicząca obrad zapoznała członków Komisji z pismem Pani Ewy Sołtyk-
Czarneckiej. Autorka prosi o wykonanie nawierzchni drogi na odcinku prowadzącym do jej 
posesji przy ul. Retmańskiej. Komisja postanowiła przełoŜyć na najbliŜsze posiedzenie 
rozpatrzenie przedmiotowego pisma. 
 Komisja zapoznała się z   treścią pisma SSM Sandomierz , w którym złoŜono 
ponowną prośbę o podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie prawa 
uŜytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych garaŜami, na rzecz 
SSM oraz udzielenie bonifikaty w wysokości 99%.W związku z brakiem szczegółowych 
informacji Komisja postanowiła przełoŜyć rozpatrzenie tego pisma na najbliŜsze posiedzenie. 
Komisja ustaliła, Ŝe na najbliŜsze posiedzenie naleŜy zaprosić Pana Marka Bronkowskiego 
Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza, Naczelników wydziałów: Gospodarki Gruntami, 
Nadzoru Komunalnego celem udzielenia wyjaśnień w wymienionych wyŜej sprawach.   
 Ad. 5 
Wnioski Komisji: 

I.  Komisja wnioskuje o jak najszybsze doprowadzenie do porządku drogi 
łączącej ul. Nową z pawilonem „MediaExpert”. 

II.  Komisja prosi o udzielenie informacji w sprawie zakresu budowy oświetlenia 
ul Mickiewicza. 

III.  Komisja prosi o zainstalowanie oświetlenia na terenie Cmentarza śołnierzy 
Radzieckich. 

IV.  Komisja wnioskuje o dokonanie szczegółowego przeglądu chodników w tym 
przy ul. Koseły nr 16 i 18 w celu szybkiego wykonania napraw uszkodzonej 
nawierzchni. 

V. Komisja prosi o udzielenie informacji w sprawie terminu rozpoczęcia budowy 
ul. Zarzekowice. 

VI.  Komisja prosi o informacje w sprawie wykonania naprawy gwarancyjnej 
nawierzchni ul. Słowackiego. 

PowyŜsze wnioski przyjęto jednogłośnie.  
Ad. 6 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 
posiedzenie. 
       Agnieszka Frańczak-Szczepanek  
      Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
       Komunalnej, Handlu i Usług 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


