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Protokół Nr 26/10/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie w dniu 26 września 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni; 

Marcin Marzec,  

Robert Pytka, 

Zbigniew Rusak, 

Mariola Stępień. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2016 

roku.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na 

terenie Sandomierza.  

5. Pisma skierowane do Komisji: 

- SORH S.A. w Likwidacji – wniosek do budżetu miasta na 2017 rok, 

- Pani P.M.)* – prośba o zwolnienie z płatności czynszu, 

- Pan J.S)* – zniesienia poboru opłat za parkowanie pojazdów w soboty, 

- Pani Z.W.)* – niedogrzania mieszkania Pana R. Gancarza. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Sandomierza za I półrocze 2016 roku.  

Radny Andrzej Anwajler zgłosił wniosek o odłożenie opiniowania dokumentu uzasadniając, że radni 

mieli za mało czasu  na przygotowanie się do dyskusji. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w wniosek. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 

Sandomierza. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego 

– wskazał, że jest to projekt wprowadzający uwagi Prokuratury.  Jest to tekst jednolity, ujmujący też 

inne sprawy jakie wyszły w trakcie porządkowania stref płatnego parkowania. 
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Pani Wiesława Sabat zapytała, czy są pytania do regulaminu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 9 za – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Pisma skierowane do Komisji: 

Komisja zapoznała się z treścią pisma  SORH S.A. w Likwidacji – wniosek do budżetu miasta na 2017 

rok, 

Pismo Pani P. M.)*– prośba o zwolnienie z płatności czynszu,  

Pismo Pana J. S.)*– opłat za parkowanie pojazdów w soboty, 

Pismo  Pani Z. W.)*– dogrzania mieszkania Pana R. Gancarza.  

Ad. 6 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Radni poruszyli sprawy: 

- wydawania zezwoleń na handel zniczami i kwiatami przed 1 listopada na terenie cmentarza 

komunalnego, 

-  regularnego porządkowania i wykaszania terenów po „lusterkach”, „Gęsiej Wólki” ul. Zaleśnej, 

Koćmierzów, 

- potrzebę doświetlenia ul. Masztowej i Bosmańskiej, 

- zgłoszenia do odpowiednich jednostek konieczności porządkowania wywłaszczonych terenów pod 

ul. Lwowską bis. 

Obecni na posiedzeniu mieszkańcy zwrócili uwagę na: 

- potrzebę usprawnienia komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pracującego na 

zmiany personelu  Szpitala, 

- przemyślane wydawanie zezwoleń na przejazdy „meleksami” po mieście, 

- wprowadzenie ograniczeń dla osób -„przypadkowych grajków” ustawiających się na płycie Rynku, 

- wprowadzenie czytelnych zasad korzystania ze skrzyżowania ul. Zamkowa Podwale zarówno dla 

pojazdów jak i pieszych. 

Radny Andrzej Anwajler przypomniał, że w każdym posiedzeniu Komisji powinien brać udział 

Naczelnik wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. 

Ad. 7 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

        Wiesława Sabat 

            Przewodnicząca Komisji 
 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 
 


