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Protokół Nr 7/5/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

22 maja 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek, 

Pan Robert Pytka. 

 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Przewodnicząca przywitała radnych oraz zaproszonych gości. 

 

Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu  

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty 

targowej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu  

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

7. Przyjęcie pism skierowanych do komisji. 

8. Wnioski, sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Wiesława Sabat. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na zbyt ogólnikowe sformułowanie uzasadnienia.  

Radny Andrzej Gleń poprosił o przedstawienie na piśmie informacji, „kto jest odpowiedzialny 

za powstanie tak dużej kary pieniężnej i czego to dotyczy”. 

Przewodnicząca komisji sprecyzowała wniosek: 

„W związku z tym, że Komisja nie ma dokładnie sprecyzowanej informacji skąd pochodzą 

środki na zapłatę kary pieniężnej nałożonej przez Wojewodę i kto jest odpowiedzialny za 

powstanie tej sytuacji pozostawia projekt uchwały do zaopiniowania przez Komisję 

merytoryczną – Budżetu i Finansów”. 
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Pani Wiesława Sabat poprosiła radnych o przyjęcie wniosku w głosowaniu i zapytała, kto jest 

za? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim zlokalizowanym na Pl. 3 Maja w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Dyskusja. 

Radni zwrócili uwagę na: 

- zapowiedzi władz miasta o rezygnacji z powierzania roli inkasenta Klubowi „Wisła”, 

- inicjatywę radnych dotyczącą przywrócenia funkcji rekreacyjnej Pl. 3-go Maja. 

Pani Wiesława Sabat poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto 

jest za? 

Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/52/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 

targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały z którego wynika, że Rada nie 

może wymagać od inkasenta składania sprawozdań z działalności dotyczącej powierzonych 

inkasentowi czynności poboru opłaty targowej.  

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt 

uchwały. Zapytała, kto jest za jego przyjęciem? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Jarosław Szczerowoda – Inspektor  

w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 9 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

Pisma Pana M. C.*) i Pana W. M.*) dotyczące wprowadzenia korekty Załącznika Nr 3 do 

uchwały Nr VIII/41/2015 z dnia 25 marca 2015 roku polegającej na zwiększeniu tonażu 

samochodu objętego abonamentem parkingowym mieszkańca. 

Pan Zbigniew Czajka – Inspektor w Wydziale Finansowym – poinformował, że najczęściej 

występującym problemem przy wydawaniu abonamentu parkingowego mieszkańca jest 
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przekroczenie o klika kilogramów ciężaru całkowitego samochodu. Obowiązująca uchwała 

nie precyzuje rodzaju samochodu, dla którego ma być wydany abonament natomiast określa 

dopuszczalny ciężar całkowity do 2,5 t. Często samochody osobowe przekraczają tą granicę  

o 5 czy 10 kg.  

Zaproponował wprowadzenie zapisu: 

 

Abonament mieszkańca przysługuje wyłącznie na jeden samochód osobowy  

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 

 

Mówca podkreślił, że szczegółowej regulacji wymaga też sprawa wydawania abonamentu dla 

współwłaścicieli pojazdu, leasingu lub pojazdów należących do spółek handlowych. 

Jednomyślnie uznano, że należy zebrać wszystkie sugestie na ten temat i opracować 

kompleksową zmianę tej uchwały. 

Komisja zapoznała się z pismem Pana Tadeusza Prokopa – Żegluga Śródlądowa, który prosi  

o pilną reakcję w sprawie prowadzenia przez Pana G. B.*) przewozów statkiem po Starym 

Porcie. Przedsiębiorca przedstawia zagrożenia związane z poruszaniem się tak dużej 

jednostki po wąskim kanale razem z rowerami wodnymi i kajakami..  

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług prosi Burmistrza o dogłębne 

przeanalizowanie problemu. 

Przewodnicząca Komisji zapoznała radnych z pismem Pracowników SORH S.A. 

Obecny na posiedzeniu Pan Z. R.*) powiedział, że dozorcy pracujący w spółce zostali 

przeniesieni do Agencji Ochrony Osób i Mienia „Karabela” w Tarnobrzegu.  

„Jest to dla nas niezrozumiałe, dlaczego tak zdecydowano”. Podkreślił, że pracownicy nie 

otrzymali stosownych dokumentów przeniesienia i obawiają się o swoją dalszą pracę. 

Poprosił o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy. 

Pani Wiesława Sabat podkreśliła, że ani Komisja ani Rada nie ma kompetencji, aby 

dyscyplinować pracodawców - w tym wypadku Prezesa Zarządu spółki. Zawnioskowała, aby 

poprosić Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy. 

Komisja przyjęła informację pisemną Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Przedmiar 

remontowy chodników po pozimowej ocenie stanu technicznego. 

Ad. 8, 9 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

                                                                            Wiesława Sabat 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 
Protokołowała: 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.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 
ze zm.).  
 


