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Protokół nr 28/3/2009 

                    z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
                                            w dniu 9 lutego 2009 rok 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 14,00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji –  16,00 
  
   
 

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 głosów „wstrzymujących się”,0  głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
b) uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  
     za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie  
     zbiorników bezodpadowych. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki, wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Albin Sękul – 
Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 8 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 1 głos „przeciwny”. 
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b) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpadowych. 

 
Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień 

udzielili: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz  
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 
  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 10 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” informuje,  
Ŝe  kontynuuje działania w zakresie uruchomienia przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa małych domów mieszkalnych – wielorodzinnych przy ulicy 
Baczyńskiego z centrum handlowym”. Mając na uwadze pozostającą rezerwę 
trenu w pełni uzbrojonego, wychodząc naprzeciw potrzebom własnym gminy  
w zakresie budownictwa mieszkaniowego Spółdzielnia proponuje lokalizację 
przy ulicy Baczyńskiego. 

 
• Pani Katarzyna U.∗ zam. w Sandomierzu prosi  

o zbadanie sytuacji mieszkaniowej pod w/w adresem. 
 

Komisja proponuje przeprowadzenie wizji lokalnej przez Komisję Polityki 
Mieszkaniowej. 
 
• Pani Ewa S.∗ zam. w Sandomierzu prosi o uwzględnienie w budŜecie wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na drodze przy ul. Retmańskiej prowadzącej do działki 
nr 1817/1 na której powstaje budynek mieszkalny. 

Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków w projekcie budŜetu na 2010  
na wykonanie powyŜszego zadania. 

 
• Pan Andrzej Bolewski Radny Rady Miasta Sandomierza wnioskuje o wszczęcie 

postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia społeczeństwu 
Sandomierza Placu 3 –go Maja pod funkcję, dla której został zlokalizowany  
i wybudowany, tj. publiczną w zakresie rekreacji i wypoczynku. 

 
• Sandomierskie Stowarzyszenie Kupieckie wnioskuje, aby decyzje dotyczące 

przyszłej inwestycji na Placu 3–go Maja były podejmowane w porozumieniu  
z handlowcami z Placu 3–go Maja (Sandomierskim Stowarzyszenie 
Kupieckim). 

 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  



 3 

• Burmistrz Sandomierza pismem znak NK. 7040-79/2008 postanawia przekazać 
Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Sandomierzu przy  
ul. Maciejowskiego  17 wniosek Pani Sylwi R.∗ zam. w Sandomierzu z dnia 09 
grudnia 2008 r. w części dot. punktu 3, odnoszącego się do sprawy związanej z 
oznakowaniem pionowym drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 7 w 
Sandomierzu. 

 
 
• Forum Mieszkańców: Konstanty K.∗, Maciej K.∗ zamieszkali  

w Sandomierzu wnioskują aby ulicę nr 1173 o nawierzchni Ŝwirowej nazwać 
imieniem Piotra Krępy ojca legendarnej Haliny Krępinki.  

      Mieszkańcy ulicy Chwałeckiej jednocześnie informują, Ŝe natychmiastowej  
      regulacji wymaga oznakowanie skrzyŜowania ulic:  ul. Chwałeckiej  
      z ul. Sucharzowską.  
 

• Pani Janina B.∗ zam. w Sandomierzu  
dot. dobrowolnej zapłaty za grunt zajęty pod drogi lokalne ul. Westerplatte  
i ul. Frankowskiego z gruntów naleŜących do Marianny i Stefana Bieleckich. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKIS. 4300-5/09 

odpowiedź na wniosek Komisji Rady Miasta Sandomierza z posiedzenia  
w dniu 19 stycznia 2009 roku w sprawie dotacji Przedszkola specjalnego 
prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. 

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
I Wniosek 
Komisja wnioskuje o pilne powołanie Zespołu Opiniodawczego w sprawie Placu  
3 Maja w celu określenia funkcji, przeznaczenia placu, ustalenia stanu prawnego. 
Komisja proponuje aby w Zespole pracowali: 
- przedstawiciele kupców handlujących na Placu 3 Maja w ilości 3 osób, 
- przedstawiciele mediów którzy kreują politykę informacyjną miasta np. „Radio  
   Kielce” Pani GraŜyna Ślęzak – Wójcik, „Tygodnik Nadwiślański” – Pan Jan Adam   
   Borzęcki, „Echo Dnia”- Małgorzata Płaza, 
- przedstawiciele grona artystów np. Pan Ryszard Gancarz, Państwo Aleksandra  
    i Andrzej Karwat, 
- przedstawiciele Urzędu Miasta Sandomierza oraz Rady Miasta Sandomierza  
    np. Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza, Wiesław Polak–  
    Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury, Pan Władysław Teter –  
    Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, Pan Maciej   
    Skorupa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sandomierza, Pani Agnieszka Frańczak 
– Radna Rady Miasta Sandomierza, Pan Mirosław Czaja - Radny Rady Miasta  
    Sandomierza, 
- przedstawiciele osiedla sąsiadującego z Placem 3 Maja, 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych 
∗. 
∗  
∗  
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- przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: (9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
1  głos „przeciwny”). 
 
II wniosek 
Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy lokali 
komunalnych (lokale mieszkalne i lokale uŜytkowe) na terenie Starego Miasta. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: (8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
2  głos „przeciwne”). 
 
III wniosek 
Komisja wnioskuje aby przystąpić do remontu nawierzchni ulic (dziury) ul. Króla,  
ul. śółkiewskiego i  ul. Mickiewicza. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: (9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
1  głos „przeciwny”). 
 
IV wniosek 
Komisja wnioskuje aby zwrócić uwagę Zarządcy bloku przy Króla 6 i 8 aby 
wywiązywał się ze swoich obowiązków związanych z administrowaniem w/w 
budynków (malowanie klatek schodowych). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: (9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
1  głos „przeciwny”). 
 
V wniosek 
Komisja wnioskuje o dokonanie przeglądu wszystkich ulic w mieście(ulice brudne). 
 
VI wniosek 
Komisja wnioskuje aby StraŜ Miejska w Sandomierzu przypomniała właścicielom 
posesji o obowiązku utrzymania porządku na posesjach. 
 
VII wniosek 
Komisja wnioskuje o wyjaśnienie sprawy dot. dobrowolnej zapłaty za grunt zajęty pod 
drogi lokalne ul. Westerplatte i ul. Frankowskiego z gruntów naleŜących do Marianny  
i Stefana B.∗ 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: (9 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
1  głos „przeciwny”). 
 
 
Pani Ryszarda K.∗ zamieszkała w Sandomierzu zgłosiła sprawę przejścia  
na plac targowy przy ul. Przemysłowej od strony myjni samochodowej (przejście 
zamknięte). 
 
 
Ad. 6 
       Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


