
 1 

 
Protokół nr 21/7/2008 

                    z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
w dniu 14 lipca 2008 rok 

 
Godz. rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 14.00 
Godz. zakończenia posiedzenia Komisji – 17.30 
  
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
Pan Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty Porządek obrad – ( 6 głosów „za”, 0 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja dot. komunikacji miejskiej w Sandomierzu: 
a) stan taboru, 
b) finansowanie, 
c) koszty utrzymania w 2007 roku, 
d) propozycje na 2008 rok. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
b) przyjęcia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012, 
c) zmian w budŜecie na 2008 rok, 
d)nabycia nieruchomości gruntowych pod budowę ulic: Frankowskiego i Reymonta. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług obrad udzielił głosu Panu Tadeuszowi Przyłuckiemu – Prezesowi 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o, który przedstawił 
członkom Komisji informację dot. komunikacji miejskiej w Sandomierzu (informację 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu):  

• Charakterystyka zakładu – Zakład Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu 
świadczy usługi w zakresie przewozów regularnych na 4 liniach 
komunikacyjnych. Dodatkowo ZKM wykonuje przewozy specjalne obsługujące 
dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Okrzei,  
Szkoły Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 przy ul. Flisaków oraz przewozy uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 1 na basen przy ul. Zielnej. 
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• Stan taboru autobusowego wynosi 12  sztuk. Według obowiązującego rozkładu 
jazdy maksymalne zapotrzebowanie w szczycie wynosi 9 autobusów, pozostałe 
3 autobusy stanowią niezbędną rezerwę eksploatacyjną. W związku  
ze znacznym wiekiem części posiadanych autobusów, zachodzi konieczność ich 
systematycznej wymiany na nowe. 

            
• Finansowanie – głównym źródłem przychodów ZKM są: 

- wpływy ze sprzedaŜy biletów, 
- dopłata do ulg i zwolnień w przejazdach, 
- wpływy z działalności pomocniczej, 
 

• Koszty utrzymania ZKM w roku 2007 i w okresie od stycznia do maja 2008 
roku. 

W roku 2007: 
koszty                     1 570.026  

       sprzedaŜ                     885.560 
       akumulacja               -684.466 
       dopłata budŜetowa     250.000 (plus 250.000 ujęte w sprzedaŜy) 
        wynik finansowy     -434.466 (strata pokryta z innych działalności Spółki) 
        
       W okresie od stycznia do maja 2008roku: 

koszty                              735.333 
       sprzedaŜ                          524.549 
       akumulacja                    -210.785 
       dopłata budŜetowa     166.666,69 (w/w kwota ujęta została w sprzedaŜy) 
        wynik finansowy          -210.785 
 

• Propozycje działań, które wpłyną na poprawę rentowności ZKM.  
W celu poprawy funkcjonowania Zakładu Komunikacji Miejskiej naleŜałoby 
doprowadzić do likwidacji nieprawidłowości występujących w usługach 
przewozowych świadczonych przez przewoźników prywatnych.    
Wprowadzenie zmian zmierzających do uporządkowania rynku przewozowego 
naleŜy rozpocząć od: 
Powołania niezaleŜnej Komisji której zadaniem byłoby: 
- sporządzenie wykazu zezwoleń z uwzględnieniem terminowości i zasadności 
ich obowiązywania w sytuacji przesycenia rynku przewozowego z jakim mamy 
do czynienia w chwili obecnej, 
- porównanie częstotliwości kursowania przewoźników prywatnych w kilku 
istotnych punktach komunikacyjnych miasta (np. Szpital – kierunek Miasto; 
Brama Opatowska – kierunek świrki i Wigury; Huta Szkła – kierunek Miasto) 
z rozkładami jazdy załączonymi przez nich do wniosków o wydanie zezwoleń 
- kontrola dokumentacji posiadanej przez przewoźników prywatnych w postaci: 
posiadanego zezwolenia licencji, rozkładu jazdy, umowy na korzystanie  
z przystanków oraz wywiązania się z obowiązku zamieszczenia rozkładów 
jazdy na tabliczkach przystankowych, 
- sporządzenie raportu i przedstawienie wniosków z prac komisji organom 
wydającym zezwolenia na wykonanie drogowego przewozu osób w celu 
podejmowania decyzji administracyjnych wobec przewoźników łamiących 
przepisy obowiązującego prawa, 
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Z uwagi na aktualne przesycenie rynku przewozowego naleŜy opracować nową 
sieć komunikacyjną w granicach miasta Sandomierza, która oprócz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenia hałasu i zanieczyszczenia  
uwzględni równieŜ n/w potrzeby społeczne: 
- zagwarantowanie dostępu do komunikacji miejskiej mieszkańcom tych 
rejonów miasta, które w chwili obecnej są go pozbawione np. Powiśle, 
Mokoszyn, Krakówka, Błonie. W tym celu naleŜy przesunąć do obsługi  
w/w rejonów miasta przewoźników prywatnych świadczących dotychczas 
usługi na liniach miejskich obsługiwanych przez ZKM z wystarczającą 
częstotliwością, 
-wyznaczenie nowych tras dla przewoźników wykonujących przewozy 
pozamiejskie, które nie będą kolidowały z trasami obowiązującej miejskiej sieci 
komunikacyjnej, 
W/w propozycjami naleŜy kierować się przy rozpatrywaniu wniosków  
o wydanie nowych zezwoleń, bądź dokonywaniu zmian w dotychczas 
wydanych zezwoleniach. 
Brak zdecydowanych działań w przedmiotowym zakresie nie tylko grozi 
powaŜnym załamaniem finansowym ZKM, ale poddaje pod wątpliwości sens 
jego dalszego funkcjonowania. 

 
Ad. 4 
a) 
Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki,   przedstawił i wyjaśnień udzielił: Pan Marek Bronkowski – 
Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług  odczytał przedłoŜoną opinię prawną w sprawie proponowanych  
przez Komisję Rady Miasta Sandomierza zmian w Statucie Ekologicznego Związku 
Gmin Dorzecza Koprzywianki (przedstawiona opinia stanowi załącznik Nr 2  
do Protokołu). 

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu 
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 3 głosy „przeciw”. 
Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zgłosiła następujące wnioski: 

I wniosek 
Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad XXIII Sesji Rady Miasta Sandomierza 
punku „7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcie Statutu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki”. 

PowyŜszy wniosek został poddany pod głosowanie: 3 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 3 głosy „przeciw”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
II wniosek 

Komisja podtrzymuje wnioski zgłoszone na poprzedniej Komisji i wnioskuje  
o wprowadzenie następujących zmian w projekcie Statutu Ekologicznego Związku  
Gmin Dorzecza Koprzywianki: 
- w Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania”  
§ 8.1 Zgromadzenie jest władzą stanowiącą Związku. Do udziału w Zgromadzeniu  
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z głosem stanowiącym uprawnieni są wójtowie (burmistrzowie) gmin- członków 
Związku lub osoby wybrane przez rady gmin- członków Związku, przy czym liczba 
głosów przypadająca w kaŜdej gminie jest zaleŜna od liczby mieszkańców i wynosi: 
- Baćkowice (w zaleŜności od ilości mieszkańców wpisać liczbę głosów) 
- Bogoria, 
- Iwaniska, 
- Klimontów, 
- Koprzywnica , 
- Lipnik, 
- Łoniów, 
- Obrazów, 
- Opatów , 
- Samborzec, 
- Sandomierz, 
- Sadowie. 
 
- w  Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania” § 11.2 Uchwała 
jest przyjętą, jeŜeli za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość statutowej 
liczby głosów. 
 
- w Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania”  
§ 12.3 Przewodniczący lub jego Zastępca przygotowuje, zwołuje i prowadzi obrady 
mając na celu ich skuteczność i sprawność, udziela głosu, pilnuje prawidłowości 
protokółu, zarządza sprostowanie protokółu.  

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
- w Części V „ Zmiany członkostwa i likwidacja” w § 18.2 W nocie Rada gminy zawrze 
zobowiązanie do przyjęcia Statutu związku, wniesienia wkładu w wysokości 
odpowiadającej liczbie mieszkańców oraz nakładów poniesionych przez Związek  
do dnia przyjęcia nowej Gminy. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku  Gmin Dorzecza 
Koprzywianki wraz z poprawkami Komisji – zaopiniowali pozytywnie: 6 głosów „za”,  
0 głosów przeciwnych, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. 
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu 
inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 

Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
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c) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜetu miasta na 2008 rok  

wraz z uzasadnieniem przedstawili i wyjaśnień udzielili: Pani Tamara Socha  – 
Skarbnik Miasta Sandomierz oraz Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału 
Techniczno – Inwestycyjnego. 

Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego poinformował członków 
Komisji, Ŝe w związku koniecznością zmiany zakresu niektórych zdań inwestycyjnych 
podlegających dofinansowaniu ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
wprowadza się zmiany w załącznikach nr 3 oraz 4b do uchwały Nr XVII/151/2008.  
W załączniku nr 3 w pozycji nr 4 – wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II, została zwiększona kwota z uwagi  
na dołoŜenie części zdania z Bulwaru Piłsudskiego (tzw. części B) oraz kampanii 
promocyjnej. 

Inne zmiany polegają na dostosowaniu nazewnictwa zadań do programów  
do których będą składane wnioski o dofinansowanie. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
d) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych pod 
budowę ulic: Frankowskiego i Reymonta wraz uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których:  

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismo znak UA.7320-3-4/2008  
w związku z korektami dokonanymi w projekcie zmiany /studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza – II etap, 
wynikających z wniosków Radnych Rady Miasta Sandomierza przekazuje  
w/w projekt celem zapoznania się i zajęcia stanowiska. 

 
• Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach dot. Uchwały Nr XXII/186/2008 

Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 maja 2008 w sprawie określenia inkasenta 
opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja  
w Sandomierzu. 

 
• Burmistrz Sandomierza odpowiada na wniosek Komisji zawarty w protokole  

nr 19/5/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
(znak pisma SM 5231/6/50/08) 

 
Ad. 6 
Komisja wnioskuje o: 
- dokonanie wizji lokalnej dróg i parkingów w mieście, 
-zorganizowanie spotkania Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
  w spółkach komunalnych, 
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- wykoszenie trawy przy ul. Portowej, 
- naprawę chodnika przy ul. Baczyńskiego (zapada się), 
- naprawę parkingu przy ul. Baczyńskiego (zapada się), 
- zamontowanie trzech lamp na ul. Błonie – boczna, 
- przygotowanie stosownej uchwały, która umoŜliwi mieszkańcom zamieszkującym  
    w mieszkaniach zakładowych wykupienie lokalu za symboliczna złotówkę, 
-  uzupełnić barierki przy ul. Błonie. 
 
Komisja prosi o przedłoŜenie informacji dot. 
- kto reprezentuje Radę w poszczególnych spółkach komunalnych, 
- składu Zarządu Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje aby prywatni przewoźnicy, którzy świadczą usługi w zakresie 
przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych wprowadzili oznakowanie 
literowe lub cyfrowe busów zgodnie z rozkładem jazdy. 

PowyŜszy wniosek został poddany pod głosowanie: 5 głosów „za”, 2 głosy 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje aby StraŜ Miejska w Sandomierzu przeprowadzała doraźne kontrole 
prywatnych przewoźników, którzy świadczą usługi w zakresie przewozów na liniach 
komunikacyjnych dot. godz. przyjazdów i odjazdów busów – przestrzeganie rozkładu 
jazy (np. robienie zdjęć). 

PowyŜszy wniosek został poddany pod głosowanie: 5 głosów „za”, 2 głosy 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje aby rozpocząć procedurę związaną z restrukturyzacją Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Sandomierzu. 

PowyŜszy wniosek został poddany pod głosowanie: 2 głosy „za”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”, 2 głosy „przeciwne”.  
 
Ad. 7 
       Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                              
                                                     
                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


