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    Protokół Nr 29/13/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

posiedzenie w dniu 21 listopada 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Marcin Marzec. 

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: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwał ujętych w porządku obrad XXXIII sesji Rady Miasta 

Sandomierza. 

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowanie: 12 ,,za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego 

pod nazwą „Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy” 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marek Bronkowski – Burmistrz 

Sandomierza. Powiedział między innymi, że projekt uchwały pozwoli na realizowanie zadań 

gminy i utrzymanie placu targowego przy ul. Przemysłowej. Spółka SORH, która 

administrowała plac targowy jest w trakcie likwidacji. Stwierdził, że jest to niezbędne 

posunięcie, aby ten plac funkcjonował i przynosił dochód miastu. Poinformował, że 

analizując sytuację rozważano także inne rozwiązania tej sprawy. Utworzenie zakładu 

budżetowego jest posunięciem najbardziej ekonomicznym dla miasta. 

Radna Mariola Stępień – wyraziła wątpliwości „czy zdąży się z zakładem, by mógł 

funkcjonować od przyszłego roku?” 

Pan Marek Bronkowski – powiedział, że jest to do zrealizowania, ponieważ pracownicy 

zostają na dotychczasowych miejscach pracy - sprawy kadrowe przejmie Centrum Usług 

Wspólnych. 

Radny Sylwester Łatka – zapytał o finansowanie zakładu i liczbę zatrudnionych? 

Pan Burmistrz Marek Bronkowski – odpowiedział, że „budżet tego zakładu będzie budżetem 

miasta, będzie tam pracowało 20 osób”. 

Radny Andrzej Anwajler – uważa, że przy takiej ilości pracowników suma 600.000 zł jest 

nierealna. Zaproponował ogłoszenie przetargu, bądź utworzenie spółki przez pracowników. 

Stwierdził, że „po to jest likwidowany SORH, żeby nie było tego problemu, a teraz z zakładem 

budżetowym od nowa wchodzi się w problem”. 
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Obecny na posiedzeniu Radca Prawny Urzędu Miejskiego – powiedział, że „kwota 600.000 zł 

bierze się z założenia, że dotychczas miasto nie pobierało opłat rezerwacyjnych, które  

są szacowane na ten rok w wysokości około 600.000 zł plus vat. Licząc pensje pracowników 

2.500 zł brutto i pensje kierownika 3.500 zł brutto taka suma potencjalna została wyliczona”. 

Radny Zbigniew Rusak – powiedział, że jest za utworzeniem zakładu ma jedynie obawy dot. 

spółki SOHR, czy ktoś z wierzycieli nie zgłosi upadłość? 

Radca Prawny stwierdził, że obawy są słuszne. 

Radny Robert Kurosz – zauważył, że spółka może mieć problem ze spłatą zobowiązań w 

kwocie 700.000,00 zł. Uważa, że spółka powinna funkcjonować do połowy następnego roku. 

Radny Robert Pytka – zapytał czy spółka spłaca swoje zobowiązania wobec Urzędu 

Skarbowego „kwota, która jest wystawiona pod wycenę spółki jest zgodna z wyceną około 

8.000.000 zł.” Prosi  o przypomnienie wartości akcyjnej. 

Pan Krzysztof Krzystanek – Likwidator SORH S.A. - powiedział, że jest to około 2.000.000 zł. 

Radny Zbigniew Rusak – zapytał, jak ma się odbyć przejęcie pracowników, którzy obsługują 

plac targowy. 

Radca Prawny– powiedział, że pracownicy, którzy są zainteresowani pracą przechodzą od  

1 stycznia pod zakład budżetowy i to jest do zorganizowania. Jeśli zostanie uszczelniony 

system poboru opłat wzrosną oszczędności. 

Radny Andrzej Anwajler – powiedział, że „składniki majątkowe zakładu, które są wymienione  

w projekcie uchwały musimy nabyć i dopiero mówić o przekazaniu”, dlatego uważa, że 

projekt uchwały jest wadliwy. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. Zapytała, kto z radnych jest 

za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 3 ,,za”, 2 ,,przeciw”, 7 ,,wstrzymujących się”– opinia pozytywna. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków korzystania z przystanków 

komunikacji i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska 

Sandomierz  

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Naczelnik Zenon Smuniewski – projekt wskazuje  

na, których przystankach mogą zatrzymywać się przewoźnicy prywatni, a na których 

wyłącznie operator. 

Radny Andrzej Anwajler – powiedział, że należy zdawać sobie sprawę z konsekwencji 

przyjęcia tej uchwały. Uważa, że ta zmiana utrudni życie ludziom dojeżdżającym  

do Sandomierza. 

Radny Piotr Majewski – zapytał, czy jest opracowana organizacja ruchu drogowego w okolicy 

dworca autobusowego? 

Pan Naczelnik Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 

powiedział, że jest opracowana dokumentacja, wszystko zależy od decyzji czy powstanie 

dworzec. 

Radny Piotr Majewski – zapytał, czy jeśli autobusy będą zatrzymywały się tylko na dworcu, 

czy PGKiM jest przygotowany do rozwiezienia pasażerów po mieście? 



 

3 

 

Pan Naczelnik Zenon Smuniewski - powiedział, ze ma zapewnienie ze strony PGKiM, że jeśli 

będzie potrzeba dodatkowych kursów, to nie będzie problemu. 

Radny Andrzej Anwajler zapytał, czy przystanek przy Bramie Opatowskiej można 

potraktować, jako „dla wysiadający”? 

Pan Naczelnik Zenon Smuniewski – odpowiedział, że jest to niemożliwe. 

Pani Wiesława Sabat – przewodnicząca komisji - poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

Zapytała, kto jest za? 

Głosowanie: 4 ,,za”, 4 ,,przeciw”, 4 ,,wstrzymujące się” – brak rozstrzygnięcia. 

Ad.4  

Komisja zapoznała się z treścią pism; 

Państwo W. i L.M)*– prośba o przedłużenie dzierżawy gruntu na okres 3 lat, 

- pismo od Sandomierskiego Stowarzyszenia Kupieckiego – prośba o przesunięcie terminu 

funkcjonowania Placu 3 –go Maja, jako targowiska miejskiego, 

- SORH S.A. – (znak: SORH/126/2016) propozycja przedłużenia umowy administrowania 

placem targowym. 

Ad.5 

Radni w obecności Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego omówili potrzeby miasta 

dotyczące wykonania niezbędnych prac porządkowych. 

Ad. 6  

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

 

      Wiesława Sabat 

      Przewodnicząca Komisji 

Sporządziła: 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. Dz.U.2016.1764), 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). 
 


