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Protokół Nr 16/4/2020 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

z dnia 21 sierpnia 2020 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Radni nieobecni: Pan Wojciech Czerwiec. 

Zaproszeni: 

Pan Sebastian Słodownik – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

(czyt.: MOSiR) 

Obecny zdalnie: 

Radny Andrzej Majewski 

Ad. 1 

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.  

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu 

Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu. 

4. Zapoznanie z treścią „Protokołu oraz zaleceniami pokontrolnymi dot. kontroli 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Sandomierzu ze 

szczególnym uwzględnieniem systemu kadrowo- płacowego oraz realizacji zamówień 

publicznych”.  

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za”- jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu 

Miejskiego Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu. 

 

Przewodniczący komisji przypomniał, że dotychczasowy regulamin stadionu wynikał               

z zarządzenia Dyrektora jednostki MOSiR-u – Pana Pawła Wierzbickiego.  

Radny Janusz Poński zapytał Pana Sebastiana Słodownika czy przygotowany regulamin jest 

całkowicie nowy czy tylko jego modyfikacją? 

Przedstawiciel MOSiR-u odpowiedział, że na podstawie złożonego wniosku  Komendy Powiatowej 

Policji w Sandomierzu nastąpiła modyfikacja obecnego regulaminu na zasadzie prawa lokalnego. 

Dzięki temu zapisowi służby porządkowe będą mogły szybciej i skuteczniej przeprowadzić 

interwencję w kwestii wybryków chuligańskich odbywających się na  miejskim stadionie, także pod 

względem wyciągania restrykcyjnych konsekwencji takiego postępowania.  

Radny Janusz Poński zapytał, która część regulaminu uległa zmianie czy jako Rada Miasta 

uchwalamy regulamin jako akt prawa lokalnego? 

Pan Słodownik odpowiedział, że zmiany są niewielkie w treści, ale przekształcenie zapisu jest 

konieczne, ponieważ konsekwencje nie były rygorystyczne i wynikały tylko ze złamania regulaminu 

stadionu.  

Przed każdym rozpoczęciem sezonu piłkarskiego z inicjatywy Komendy Policji regulamin jest 

konsultowany z administratorem obiektu- MOSiR-em oraz przedstawicielami klubu sportowego 

„Wisła”.   

Radny Andrzej Majewski zapytał czy nie powinien być dołączony cennik usług z korzystania 

obiektów MOSiR-u? 
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Pan Słodownik oznajmił, że cenniki są dostępne na stronie internetowej i na tablicach obiektów 

sportowych oraz nie stanowią integralnej części z regulaminem.  

Radny Andrzej Majewski zauważył w zapisie § 10 pkt. 2a błąd pisarski (brak literki „w”). 

 Przewodniczący komisji odczytał wszystkich obecnym uzasadnienie projektu uchwały.  

Radny Mariusz Prezgot dodał, że zasadnym jest podjęcie ww. uchwały, ponieważ pozwoli to na 

zachowanie bezpieczeństwa na stadionie i  umożliwi egzekwowanie kar.     

Radny Janusz Poński przyznał rację przedmówcy. 

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania nad ww. projektem uchwały. 

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie. 

Ad. 4 

Zapoznanie z treścią „Protokołu oraz zaleceniami pokontrolnymi dot. kontroli funkcjonowania 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Sandomierzu ze szczególnym uwzględnieniem 

systemu kadrowo- płacowego oraz realizacji zamówień publicznych”. 

 

Przewodniczący komisji przypomniał o wysłanej wersji elektronicznej treści Protokołu przez 

biuro Rady do członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.   

Radny Andrzej Majewski oznajmił, że dokument jest okrojony w liczne załączniki                    

i przypomniał, że w dniu 19 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług (czyt.: GKHiU), której jest przewodniczącym, gdzie zawnioskowano o podłączenie się 

elektroniczne Prezesa PEC-u – Pana Rafała Biniędy do zdalnych obrad sesji Rady Miasta 

Sandomierza w celu dokładnego omówienia audytu i podania informacji planów na przyszłość 

przedsiębiorstwa.  

Radny Janusz Poński przyznał rację przedmówcy zwracając uwagę na liczne 

nieprawidłowości w treści. Jednocześnie wspomniał wypowiedziane słowa radnego Mariusza Prezgota 

na obradach Komisji GKHiU, że:  

-„My, jako Rada nie mamy wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa PEC-u (spółki prawa 

handlowego). Tylko Burmistrz może podejmować regulacje i decyzje”.  

Ad. 5  

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

Przewodniczący komisji odczytał przygotowaną treść wniosków i poprosił o przegłosowanie.  

1. „Po zapoznaniu się z protokołem kontroli funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Sp. z o. o w Sandomierzu, który wykazał szereg wieloletnich zaniedbań              

w działaniu spółki, mając na uwadze radykalne zredukowanie kosztów prowadzonej           

w formie spółki prawa handlowego działalności przedsiębiorstwa, co z kolei przełoży się 

na obniżenie ceny produkowanej dla mieszkańców energii cieplnej,  ww. komisja 

wnioskuje o przeprowadzenie wnikliwej analizy przekształcenia PEC Sandomierz                            

w przedsiębiorstwo komunalne oraz pisemne przekazanie wyników analizy do 

wiadomości Radzie Miasta.” 

Radny Mariusz Prezgot wyraził zgodę, aby zachować przygotowaną treść wniosku. Dodał, że zbiorcze 

ciepło jest zdecydowanie za drogie dla mieszkańców Sandomierza. Dzięki modyfikacji 

przedsiębiorstwa w komunalne nastąpiłyby oszczędności w postaci np. likwidacji Rady Nadzorczej 

PEC-u czy ograniczeniem niektórych etatów.   

Głosowano- 4 „za” – jednogłośnie. 

Z powodu braku posiedzeń komisji w okresie pandemii Radny Janusz Poński odczytał w celu 

przypomnienia przegłosowane wnioski komisji z dnia 27 lutego br.: 

1. Uznano za konieczne wyznaczenie z ramienia Urzędu Miasta osoby do kontaktu  

z organizatorem imprez miejskich. Organizator danej imprezy powinien mieć bezpośredni 

kontakt z tą osobą.   

2. W związku ze zbliżającym się Świętem Jednostki Wojskowej – 29.08.2020 r. Komisja wnioskuje 

o podjęcie zdecydowanych działań w celu wykonania „Ronda Sandomierskich Radiotechników”, 

co przyczyni się do godnego obchodzenia tego święta.  

3. Uruchomienie „mobilnej” informacji turystycznej. 
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4. Rozpatrzenie możliwości wprowadzenia regulacji zmierzających do ograniczenia/zakazu 

używania plastiku w jednostkach podległych miastu. 

5. Propozycja Komisji w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego: 

a) „sezon turystyczny niski” – 1,00 zł,  

b) „sezon turystyczny wysoki” – 1,50 zł. 

Radny Janusz Poński zapoznał z treścią odpowiedzi znak: SEK.0003.3.2020.APR z dnia 26 marca 

2020 r. na ww. wnioski komisji (z uwagi na obszerne wyjaśnienia- w załączeniu do protokołu).   

Przewodniczący komisji sformułował wniosek: 

2. W związku z brakiem informacji nt. chęci podjęcia współpracy oraz finalnie zawarciu 

umowy z firmą „Synergia”, Komisja RGTiP wnioskuje o przedłożenie aktualnej 

informacji w tej sprawie oraz zapoznanie komisji z warunkami umowy, która została 

zawarta z ww. firmą. 

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że został podjęty kolejny krok bez udziału i wiedzy radnych oraz 

komisji, która stricte dotyczy tematyki „Strategii marki Sandomierza”. Dodał, że miasto ponownie 

wydało niepotrzebnie pieniądze, ponieważ „Sandomierz jest już marką”. 

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie. 

Radny Janusz Poński odczytał trzeci wniosek komisji: 

3. W związku z licznymi prośbami mieszkańców Sandomierza obawiających się o swoje 

bezpieczeństwo komisja wnioskuje o pilne włączenie oświetlenia ulicznego na terenie 

całego miasta. Brak oświetlenia jest szczególnie dotkliwy na obrzeżach miasta 

(Mokoszyn, Kamień, Rokitek), gdzie istnieje duże zagrożenie ze strony dzików. Brak 

oświetlenia powoduje, że zwierzęta odważniej penetrują coraz większe obszary miasta       

i stwarzają olbrzymie zagrożenie dla mieszkańców Sandomierza.  

Oszczędność energii nie może być argumentem ważniejszym niż bezpieczeństwo oraz 

komfort życia mieszkańców naszego miasta.  

Radny Mariusz Prezgot oznajmił, że nie należy oszczędzać na mieszkańcach i bezpieczeństwie. 

Radny Tomasz Malinowski powiedział, że wraz z radnym Piotrem Chojnackim złożyli ww. sprawie 

interpelację. 

Radny Janusz Poński przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu             

i Usług w dniu 19 sierpnia br. zgłosił wniosek o pilne włączenie oświetlenia miejskiego.   

Głosowano- 4 „za” - jednogłośnie. 

Ad.6  

 

Zamknięcie obrad. 

 

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził 

wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji  

 

 
 

 
 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek  

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
 

 

 


