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Protokół Nr 60/14/2018 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 18 września 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler – Przewodniczący  Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Zbigniew Rusak, Mariola Stępień, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Anwajler przywitał obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pan Andrzej Anwajler przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata  2018-2038. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2019 roku zadania pn. „Remont chodnika w ciągu 

ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do 

1+856”. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale LIX/768/2018 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach 

nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza 

miejscem sprzedaży. 

12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

13. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

- Pan W.D.*) – prośba o rozstrzygnięcie sprawy dot. nałożenia mandatu za 

parkowanie, 

- Pan Z.M.*) – prośba o wydanie karty mieszkańca 

- Pani Z.W.*) -  dot. działalności MELEXÓW, 

- Pani Z.W.*) – dot. zaniedbań remontowych kamienicy Rynek 6, 

- Pani Z.W.*)– dot. planów zagospodarowania trawnika przy ul. Żydowskiej, 

- Starostwo Powiatowe – informacja o odstąpieniu od składania wniosku do 

Programu  rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019” 

14. Sprawy różne, wnioski. 
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15. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, kwota 

9 000,00 zł. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji. 

W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie wiaty przystankowej przy ul. 

Wielowiejskiej, dokonuje się przesunięć budżetowych w celu zakupu nowej wiaty. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, kwota 

35 000,00 zł. 

Pan Andrzej Anwajler przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Modernizacja miejskiego 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne”, dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy 

paragrafami rozdziału 90015. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad.  5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, kwota 

55 000,00 zł. 

Pan Andrzej Anwajler przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z niezrealizowanym zadaniem „Wykonanie zjazdów na ulicy Wielowiejskiej, 

Wałowej, Sieleckiej”, przenosi się środki na wykonanie oświetlenia ulicy Zaleśnej. 

Radny Piotr Chojnacki wyjaśnił, że „jest to zadanie dwuletnie, wykonano już część zjazdów,  

ale w związku z brakiem wykonawcy zadanie przenosi się na rok 2019”. 

Radny Jacek Dybus stwierdził, że takie przeniesienie środków nie ma żadnego uzasadnienia. 

(radny P. Majewski opuścił salę obrad, obecnych 5 (pięciu) radnych) 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 4 „za”, 1”przeciw”, 0 „wstrzymujących się”– opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, kwota 

70 000,00 zł. 
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Pan Andrzej Anwajler poinformował, że w celu wykonania niezbędnych opracowań 

projektowych związanych z wykonaniem zadania pn. „Transport miejski przyjazny 

środowisku- zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”, konieczne jest zabezpieczenie 

środków na ten cel. Środki pochodzą z rezerwy budżetowej. 

Po długiej dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 3 „za”, 1”przeciw”, 1 „wstrzymujący się”– opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok, kwota 

23 000,00 zł. 

Pan Andrzej Anwajler poinformował, że niniejszym projektem uchwały dokonuje się 

przesunięć środków w celu pokrycia kosztów budowy altany śmietnikowej przy ul. 

Słowackiego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na 

lata  2018-2038 

Komisja przyjęła bez uwag w/w projekt uchwały. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2019 roku zadania pn. „Remont chodnika w ciągu ulicy 

Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do 1+856”. 

Radni zapoznali się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Kwota w wysokości 300 000,00 zł jest przeznaczona dla Powiatu Sandomierskiego jako 

dotacja celowa i ma pochodzić z budżetu gminy na 2019 rok. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 3 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”  – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu 

Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu. 

Dotacja zaplanowana w budżecie w wysokości 20 000,00 zł. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
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Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale LIX/768/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży. 

Przewodniczący obrad zapoznał Radnych z projektem uchwały. Burmistrz proponuje 

wprowadzenie zmiany godzin zakazu sprzedaży alkoholu z obowiązujących 22.00-6.00 na 

24.00-6.00. 

(Radny Jacek Dybus opuścił salę obrad, radny P. Majewski przybył na posiedzenie) 

Po dyskusji radni złożyli wnioski: 

Radny Sylwester Łatka zaproponował zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23.00 - 2.00. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w wniosek. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 2„za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek odrzucony. 

Radny Andrzej Gleń zaproponował zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 23.00- 6.00. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w wniosek. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 2„za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek odrzucony. 

Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały z propozycją Burmistrza. 

Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”  – opinia negatywna. 

 

Ad. 12 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do sprawozdania. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący komisji zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

sprawozdania? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 13 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Pismo Pana W.D.*) – prośba o rozstrzygnięcie sprawy dot. nałożenia mandatu za 

parkowanie. 

Komisja zapoznała się z treścią pisma. 

Wysłuchała dodatkowych wyjaśnień Pana Jacka Kuligi – Naczelnika Wydziału Nadzoru 

Komunalnego. 

Po przeprowadzeniu dyskusji nie znalazła podstaw do weryfikacji stanowiska Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu zawartego w piśmie znak: NK.7231.32.2018.JSZ, które zostało 

przekazane Zainteresowanemu w dniu 12.07.2018 r. 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo  Pana Z.M.*)– prośba o wydanie karty mieszkańca. 
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Komisja zapoznała się z treścią pism Pani Z.W.*). Autorka pism udzielała wyjaśnień w trakcie 

omawiania poruszanych tematów. Pisma dotyczyły: 

- świadczenia usług przewozu  MELEXAMI, 

- Zaniedbań remontowych w kamienicy Rynek 6, 

- planów zagospodarowania trawnika przy ul. Żydowskiej. 

Komisja uznała za konieczne zorganizowanie dodatkowego posiedzenia komisji 

poświęconego tematowi melexów z udziałem naczelników wydziałów: Techniczno-

Inwestycyjnego, Nadzoru Komunalnego i Straży Miejskiej. 

Komisja zapoznała się z pismem Starostwo Powiatowe – znak: OR.IX.7111.7.2018 – 

informacja o odstąpieniu od składania wniosku do Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic 

Mickiewicza i Armii Krajowej. 

 

Ad. 14 

Sprawy różne. 

Pan Andrzej Anwajler złożył propozycję aby na dzisiejszym posiedzeniu dokonać wyboru 

wiceprzewodniczącego komisji. 

Radni jednogłośnie – przez aklamację - wyrazili zgodę. 

Pan Andrzej Anwajler zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Glenia. 

Radny wyraził zgodę  na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Andrzej Anwajler zapytał, kto jest za wyborem radnego A. Glenia na 

wiceprzewodniczącego komisji? 

Głosowano:  5 „za” – jednogłośnie. 

Radny A. Gleń został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Handlu i Usług. 

Komisja nie opracowała wniosków. 

 

Ad. 15 

Pan Andrzej Anwajler stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

    Andrzej Anwajler – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku  z  art. 5 ust. 1 lit. 

c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 


