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Protokół Nr 5/3/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

18 marca 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Przewodnicząca przywitała radnych oraz zaproszonych gości. 

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 działalności gminnych osób prawnych oraz podmiotów, 

których miasto jest fundatorem. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. w Sandomierzu 

na lata 2015 – 2018.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

7.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2015 – 2028.   

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na  Pl. 3 Maja w Sandomierzu.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/316/2013 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 w sprawie ustalenia inkasentów do 

pobierania opłat od posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr VII/26/2015 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania inkasentów 

dopłaty od posiadania psów w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z siedziba przy ul. Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego  

z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.   

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz 

na rok 2015.  

13. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
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- Pan J. G.*) – dot. modernizacji ul. Retmańskiej i Hutniczej, 

- zapoznanie się z pismem radnych dot. planów likwidacji Wydz. Pracy w Sądzie Rejonowym  

w Sandomierzu – odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości. 

- zapoznanie się z pismem radnych dot. połączenia szlaków pieszo-rowerowych (ul. 

Kwiatkowskiego) – odpowiedź GDDKiA, 

- zapoznanie się z pismem radnych dot. połączenia szlaków pieszo-rowerowych (ul. Lubelska) 

– odpowiedź Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

- zapoznanie się z pismem radnych dot. zmian w organizacji ruchu Starego Miasta – 

odpowiedź Burmistrza Sandomierza, 

- zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski Komisji. 

14. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

15. Zamknięcie obrad. 

Głosowanie:  14 za 
 
Ad. 3  

Przyjęcie informacji o działalności gminnych osób prawnych oraz podmiotów, których 

miasto jest fundatorem. 

Pani Barbara Piotrowska – Prokurent Sandomierskiego Rynku Hurtowego S.A – przedstawiła 

radnym dane dotyczące kondycji finansowej spółki.  

Powiedziała między innymi, że zyski wypracowane przez spółkę przeznacza się na pokrycie 

strat z lat ubiegłych. W roku ubiegłym nastąpił spadek sprzedaży owoców i warzyw co miało 

bezpośredni wpływ na zyski ze sprzedaży opakowań Podkreśliła, że spółka zabiega  

o usprawnienie systemu wjazdów na teren placu targowego.  

W dyskusji radni byli zainteresowani między innymi: 

- jaki procent dochodu spółki stanowi dochód z administrowania placem targowym, 

- czy spółka zwalniała i przyjmowała pracowników w ostatnim czasie, 

- jakie jest zadłużenie kontrahentów spółki i czy są podpisywane ugody w tej sprawie, 

Przewodnicząca Komisji podziękowała obecnym za wnikliwe omówienie tematu. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu chwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu  Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 

2015 – 2018. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Kazimierz Stolarski – Kierownik Zakładu 

Wodociągów.  

Mówca podkreślił między innymi: 

- plan jest wyważony, zarówno pod kątem możliwości finansowych jak i wykonawczych, 
-  koszty po stronie spółki powiązane z gminą są realne do poniesienia, 
- plan obejmuje 13 zadań, z których najważniejsze to:  
- rozbudowa lewobrzeżnej cz. Sandomierza (zadanie będzie realizować spółka ze względu na 
możliwość odzyskania VAT-u), 



 

3 

 

- w 2015 r. realizowana będzie budowa ul. Kwiatkowskiego, Głęboka, Chwałecka i okolice 

oraz tzw. sięgacze od granicy nieruchomości (odcinek do budynku buduje właściciel), 

- w latach 2016-18 przewiduje się budowę dużych obszarów, należy pamiętać, że są to 

przewidywania. 

Mówca poinformował o planach rozbudowy oczyszczalni ścieków. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła radnych o wniesienie poprawki. W § 1 projektu należy 

zmienić obecny zapis „2014-2017” na „2015-2018” 

Po dyskusji Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały. Zapytała, kto 

jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego 

parkowania na terenie Sandomierza. 

Pani Wiesława Sabat poinformowała, że w tej samej sprawie mamy projekt uchwały 

opracowany przez radnego Roberta Kurosza. Poprosiła autora o przedstawienie komisji  

w jakich punktach - według niego - należy wnieść zmiany w projekcie przedłożonym  

w materiałach na sesję. 

Radny Robert Kurosz powiedział, że: 

- karta roczna mieszkańca powinna upoważniać go do bezpłatnego parkowania, jeśli 

parkowanie trwa nie dłużej niż pół godziny, 

 - ważne jest włączenie ul. Kościuszki do strefy parkowania, 

- abonament miesięczny 50 zł należy pomniejszyć dla drugiego i trzeciego pojazdu tego 

samego właściciela do kwoty np. 30 zł. 

Uzasadnienie do projektu przedłożonego przez Burmistrza Sandomierza przedstawił Pan 

Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

Pani Wiesława Sabat uszczegółowiła dane z załącznika Nr 2 do projektu uchwały „abonament 

roczny mieszkańca – 24 zł to koszt wydrukowania znaczka. Mieszkaniec ma prawo parkować 

na wszystkich parkingach dowolną ilość czasu. Pozostałe abonamenty dotyczą osób  

z zewnątrz”. 

Dyskusja. 

Pani Wiesława Sabat wskazała, że praktyka pokaże gdzie jeszcze należy wnieść poprawki  

w tej uchwale. Komisja dokona takiej analizy w przyszłym roku.  

Radny Robert Kurosz zgodził się z powyższym stwierdzeniem. 

Przewodnicząca obrad podziękowała radnemu Robertowi Kuroszowi za przygotowanie 

projektu uchwały. 

Po przeanalizowaniu załączników i uzasadnienia do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu przedłożonego przez 

Burmistrza. Zapytała, kto jest „za”? 

Głosowano: 13 „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się – opinia pozytywna. 

Ad 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu . Zapytała, kto jest „za”? 

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto 

jest „za”? 

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015 – 2028.   

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, 

kto jest „za”? 

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na  Pl. 3 Maja w Sandomierzu.  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Wobec braku uwag 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu i zapytała kto jest 

„za”?  

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/316/2013 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 22 maja 2013 w sprawie ustalenia inkasentów do pobierania 

opłat od posiadania psów i określenia wynagrodzenia za inkaso. 

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie projektu przedmiotowej uchwały. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

 

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr VII/26/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odwołania inkasentów dopłaty od 

posiadania psów w osobach: Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedziba przy ul. 

Maciejowskiego 17, Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z siedzibą przy ul. 

Baczyńskiego 18 oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  z o.o. 

z siedzibą przy ul. Przemysłowej 12.   

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie projektu przedmiotowej uchwały. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 



 

5 

 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 

2015.  

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie projektu przedmiotowej uchwały. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowanie: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

Komisja zapoznała się z treścią pism zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 

Ad. 14,15 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

        

 

 

       Wiesława Sabat 

      Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej,  

                                                 Handlu i Usług 
 

 

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 – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


