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Protokół nr 19/5/2008 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
  w dniu 14 maja 2008 rok - Ratusz 

 
    
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Pan 
Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty Porządek obrad – ( 9 głosów „za”, 0 głos „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”) 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja dot. koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w aspekcie planowanych  
    inwestycji. 
4. Informacja dot. wstępnego projektu zagospodarowania Placu targowego przy  
   ul. Przemysłowej (niezbędne inwestycje np. odblokowanie wjazdu i wyjazdu na w/w  
   placu, utwardzenie placu, poszerzenie placu). 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
    Gminy Sandomierz w latach 2008 – 2012 
b) ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  
     gminy. 
c) przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

 
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług odczytał pismo, w którym  Pan Marek Bronkowski - Zastępca 
Burmistrza Sandomierza odpowiada na wniosek Komisji dot. koncepcji 
zagospodarowania Placu 3 Maja w Sandomierzu (informację stanowi Załącznik Nr 2  
do Protokołu). 
 Dodatkowych wyjaśnień dot. koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja 
przedstawił Pan Marek Bronkowski - Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  ponownie prosi  
o przedstawienie propozycji dot. zagospodarowania Placu 3 Maja w Sandomierzu. 
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Ad. 4 
Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług odczytał pismo, w którym  Pan Marek Bronkowski - Zastępca 
Burmistrza Sandomierza odpowiada na wniosek Komisji dot. modernizacji placu 
targowego połoŜonego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu (informację stanowi 
Załącznik Nr 2 do Protokołu). 
 Dodatkowych wyjaśnień dot. w/w sprawy przedstawił Pan Marek Bronkowski - 
Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 
 

Pan Władysław Teter Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Maciejowi 
Piątkowskiemu – Członek Zarządu Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego 
Spółka Akcyjna, który przedstawił Komisji informację dot. funkcjonowania placu 
targowego przy ul. Przemysłowej. 

Pan Maciej Piątkowski zapoznał Komisję m.in. z potrzebnymi inwestycjami na 
Placu targowym przy ul. Przemysłowej: 

- poszerzenie placu targowego (do zagospodarowania tereny po przepompowni) 
- wybudowanie drogi np. w części od strony ul. Przemysłowej a stacją  

               benzynową, która zwiększy przepustowość na placu, 
 - utwardzenie fragmentu placu nawierzchnia zmywalną, 
- zrobienie kanalizacji sanitarnej i burzowej, 
- ulice Działkowców przesunąć w stronę wału, 
- wybudowanie parkingów od strony wału. 
 

Ad. 5  
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sandomierz w latach 2008 – 
2012 wraz z uzasadnieniem przedstawili: Pan Marek Bronkowski – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza oraz Pani Teresa Pietryka – Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego. 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie:  9 głosów „za”. 

 
b) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie ustalania zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  
wraz z uzasadnieniem oraz wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez: Pana Marka 
Bronkowskiego – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz Panią Teresę Pietrykę – 
Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego – zaopiniowała pozytywnie – 8 głosów 
„za”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
c) 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odłoŜyła na następne 
posiedzenie Komisji opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, celem poddania głębszej 
analizie. 
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Ad. 6 
Komisja odłoŜyła na następne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług rozpatrzenie pism bieŜących. 
 
 
Ad. 7 
Komisja wnioskuje: 
- ponownie o przeprowadzenie przeglądu parkingów w całym mieście (stoją samochody  
  bez rejestracji), 
- ponownie o rozwaŜenie moŜliwości zmiany umowy zawartej z PTTK Sandomierz  
   na odpłatność za korzystanie z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej  
   poniewaŜ zdaniem Komisji dochody są za niskie, 
- o utwardzenie terenu przy ul. Przemysłowej obok wału z przeznaczeniem na parkingi    
   (utwardzić np. asfaltem z odzysku), 
- aby oznakować skrzyŜowanie ulicy Długiej z ulicą Milberta, 
- o przeprowadzenie remontu ul. Milberta na wysokości kotłowni w pobliŜu ul. Długiej 
  (wypełnienie ubytków w drodze), 
- o zainstalowanie progu zwalniającego na ul. Długiej w okolicach skrzyŜowania ulic:  
   ul. Długiej z ul. Milberta, 
- o przedłoŜenie informacji w zakresie stanu prawnego kamienic na Sandomierskiej   
   Starówce. 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte 8 głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. 
 
Ad. 8 
       Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                                
                                                                            
                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


