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                           Protokół z posiedzenia Wspólnego  
 Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Nr 10/10/2007  
   oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Nr 8/8/2007 w dniu 25 czerwca 2007 rok, godz. 14.00  
                                         w Ratuszu 
 
    
 
 Komisja w głosowaniu jawnym ( 9 głosów „za”) wybrała 
Przewodniczącego obrad – Pana Andrzeja Glenia. 
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący 
Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 1  
  
 Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie 
listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad (9 głosów „za”. Trzy osoby nie brały udziału  
w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  
    zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza – I etap (Teren  
    w prawobrzeŜnej części miasta oznaczony na załączniku graficznym,  
    do uchwały Rady miasta Sandomierza o przystąpieniu do sporządzenia        
    kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji Studium    
    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
    Sandomierza z dnia 28.08.2006 r. , symbolem „I”, 
b)w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania   
    Przestrzennego w rejonie ulicy Zarzekowice w Sandomierzu. 
c) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 rok, 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat  
     za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
     w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza 
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4. Informacja dot. komunikacji miejskiej: 
a) stan taboru,  
b) finansowanie, 
c) koszty utrzymania w 2007r, 
d) propozycje na 2008r, 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 
 
a) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia 
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Sandomierza – I etap (Teren w prawobrzeŜnej 
części miasta oznaczony na załączniku graficznym,  
do uchwały Rady miasta Sandomierza o przystąpieniu do sporządzenia    
kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sandomierza z dnia 28.08.2006 r. , symbolem „I”. 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił:  
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. 
 
Komisja uwaŜa, Ŝe: 
- tereny „piaski” naleŜ przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne –    
   uwzględnić w II etapie Zmiany Studium, 
- działki połoŜone na południe od ul. Zarzekowic ze względu,  
     Ŝe są uzbrojone, naleŜałby przeznaczyć pod zabudowę produkcyjną –   
     magazynową i usługi techniczne a nie przeznaczać pod ogródki    
     działkowe. 
 
 Po dyskusji Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług oraz Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony i Rolnictwa 
zaopiniowała pozytywnie – 10 głosów „za” - przedmiotowy projekt 
uchwały. Jedna osoba nie głosowała. 
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b) 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad, odczytał projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w rejonie ulicy Zarzekowice w Sandomierzu. 
 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił:  
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. 
 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
c) 
 Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 rok 
przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Marek Bronkowski – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następującej zmiany  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
- w § 1, który brzmi „ Zmniejsza się wydatki w budŜecie miasta: 
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 70.000,00 zł 
Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł” 
skreślić pozycję – Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 70.000,00 zł. 
 
Komisja proponuję brakującą kwotę 70.000.00 zł w Dziale Gospodarka 
mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Kary i odszkodowania 
wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
uzupełnić z rezerwy budŜetowej. 
 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 3 głosy „za”, 4 głosy 
„wstrzymujące się, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką Komisji. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu -  
opinia pozytywna. 
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d) 
 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza wraz z uzasadnieniem  
i wysłuchaniu wyjaśnień Pana Albina Sękula – Naczelnika Wydziału 
Nadzoru Komunalnego – zaopiniowała pozytywnie – 8 głosów „za”. 
Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
Ad. 4 
  
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu 
Tadeuszowi Przyłuckiemu – Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o, który przedstawił członka Komisji 
informację dot. komunikacji miejskiej (informację stanowi załącznik  
nr 2 do protokołu):  
- stan taboru autobusowego, 
- finansowanie, 
- koszty utrzymania ZKM w roku 2006 i w okresie od stycznia do maja   
   2007 roku, 
- propozycje działań, które wpłyną na poprawę rentowności ZKM  
    
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych województwa 
świętokrzyskiego informuję, Ŝe we wszystkich miastach i powiatach 
województwa w tym w mieście i powiecie sandomierskim, 
funkcjonują Zarządy Powiatowe Forum Związków Zawodowych, 

• Burmistrz Sandomierza odpowiada na wnioski zawarte w Protokole  
Nr 8/8/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług z dnia 25 maja 2007 r.  

• Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
odpowiada na wnioski zawarte w Protokole Nr 9/9/2007  
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
z dnia 8 czerwca 2007 r.( pismo znak NK 0057-31/2007. 

• Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego 
odpowiada na wnioski zawarte w Protokole Nr 8/8/2007  
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
z dnia 25 maja 2007 r. 
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Ad. 6 
Komisja wnioskuje o: 
- rozwiązanie problemu składowania i utylizacji opakować po środkach  
   ochrony roślin ( np. pojemniki odpowiednio oznaczone), 
- usunięcie piachu (mułu) ze skrzyŜowania ulic: Wojska Polskiego –  
    RóŜanej - Kochanowskiego, 
- uzupełnienie daszków na słupach ogłoszeniowych, 
- uporządkowanie skrzyŜowania ulic: ul. Kochanowskiego i ul. 15-go   
   Sierpnia poprzez podcięcie drzew (sosny) na skrzyŜowaniu, 
- podjęcie skutecznych działań - interwencję w Starostwie Powiatowym  
w Sandomierzu w sprawie wydania nakazów rozbiórki szpecących bud, 
opuszczonych domów np. ul. Mickiewicza, Westerplatte – dom po poŜarze. 
 
Ad. 7 
       
          Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Wspólnej: Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
 
                                                                
                                                                   
                                                                              
                                                                            
                                                                               
 
Władysław Teter                                                   Andrzej Gleń 
Przewodniczący Komisji                            Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej                           Gospodarki Przestrzennej 
Handlu i Usług                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


