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Protokół Nr 29/1/2013 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 21 stycznia 2013 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu   

i Usług stwierdził na podstawie listy prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza w 2012 roku. 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2012 roku. 

5. Przyjęcie planu pracy na 2013 rok. 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad (4 głosy „za”). 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji zapytał czy członkowie Komisji mają uwagi do informacji o realizacji 

uchwał w 2012 roku przedstawionej w materiałach na XXV sesję Rady Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej informacji w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie z działalności za 2012 rok. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z planem pracy na 2013 rok – uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Przewodniczący obrad przedstawił pismo KPPSP w Sandomierzu znak: PT.226.1.2013 w 

sprawie zwolnienia jednostki z opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych. 

Radni negatywnie wypowiedzieli się o wybiórczym stosowaniu zwolnień z podatków i opłat. 

Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za negatywnym zaopiniowaniem przedmiotowej 

prośby. 

Głosowano: 4 „za”, 1 „wstrzymujący się 0 „przeciwnych” – opinia negatywna. 

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Mariolę Stępień o odczytanie sprawozdania z 

działalności SORH S.A. za 2012 rok (pismo znak: SORH/5/2013 z dnia 14.01.2013r.) 

Komisja omówiła części składające się na koszty funkcjonowania placu targowego. 

W związku z niepokojącymi informacjami podsumowującymi działalności spółki w 

charakterze inkasenta placu targowego, komisja zorganizuje spotkanie z Zarządem i Radą 

Nadzorczą celem wyjaśnienia szczegółów związanych z zaległościami w podatkach. 
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Przewodniczący obrad zapytał czy radni wyrażają zgodę, aby najbliższe posiedzenie Komisji 

poświęcić omówieniu działalności SORH S.A w charakterze inkasenta placu targowego. 

Głosowani: 5 „za” – jednogłośnie. 

Wnioski Komisji. 

Radni zwracają się z prośbą o skuteczne rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców - 

właścicieli nieruchomości - o obowiązkach dotyczących odśnieżania chodników 

przylegających do ich posesji.   

Ad 7 

 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

       

     Zbigniew Rusak 

Przewodniczący obrad  Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług i Komisji Budżetu i Finansów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 


