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Protokół Nr 37/4/2014 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług 

w dniu 12 lutego 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Dybus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Pan Jacek Dybus 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Marek Jarema 

Pan Maciej Kuśmierz 

Pan Tomasz Masternak 

Pan Maciej Skorupa 

Nieobecny: 

Pan Marek Chruściel 

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 

Pan Zbigniew Rusak 

Pan Andrzej Gleń 

Pan Marek Jarema 

Pan Andrzej Bolewski 

Nieobecni: 

Pani Mariola Stępień 

Pan Maciej Stepień 

 

W posiedzeniu wzięli udział również: 

Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 

Pan Kazimierz Stolarski – Dyrektor Zakładu Wodociągów PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu 

Pan Krzysztof Kondek – Kierownik Działu Inwestycji PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu 

Pani Angelika Kędzierska – referent ds. ochrony środowiska w Wydziale Nadzoru 

Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

Pan Piotr Majewski – radny 

 

Ad. 1 

 Pan Jacek Dybus stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad  Komisji 

łączonej i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt porządku obrad i poprosił 

radnych o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014-2017. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

6. Omówienie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście - rozpatrzenie 

uwag mieszkańców. 

7. Pobór opłaty targowej na targowisku przy Pl. 3 Maja – rozpatrzenie uwag kupców. 

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Rewizyjnej. 

9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

10. Sprawy różne, wnioski komisji. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano 9 „za” – jednogłośnie – powyższy program spotkania został przyjęty. 

 

Ad. 3 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2014-2017. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Krzysztof Kondek i Pan Kazimierz Stolarski. 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o wpisanie do  przedsięwzięć inwestycyjnych na 2014 r. 

zadania: przebudowa kolektora kanalizacyjnego ul. Zarzekowice. 

Radni zwrócili uwagę na potrzebę umieszczenia w planie budowy kanalizacji osiedla Kamień 

Plebański.  

(radny Andrzej Bolewski opuścił salę obrad) 

W dyskusji zwrócono uwagę że wystarczającym powodem dla sprecyzowania  tego wniosku 

jest fakt, iż mieszkańcy tego terenu od wielu lat oczekują na sieć kanalizacji poza tym teren 

ten sąsiaduje z oczyszczalnią ścieków co z technicznego punktu widzenia uzasadnia ten 

wniosek. 

Radny Zbigniew Rusak przedstawił wniosek formalny: 

„wpisanie do przedsięwzięć inwestycyjnych na 2017 r. zadania: „budowa kanalizacji ul. 

Błonie od strony oczyszczalni ścieków”. 

Pan Jacek Dybus zapytał kto jest za przyjęciem powyższego wniosku? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie  – wniosek został przyjęty. 

(radny Tomasz Masternak poprosił Przewodniczącego Komisji o zwolnienie z dalszej części 

posiedzenia  i opuścił salę obrad) 

Pan Jacek Dybus poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z przyjętym 

wnioskiem 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad poinformował że zmiana w projekcie omawianej uchwały będzie 

przedstawiona na najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza jako wniosek Komisji. 

 

Ad. 4 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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Informacje o projekcie uchwały oraz dane uzasadniające podwyżkę stawki za wodę i ścieki 

przedstawił Pan Kazimierz Stolarski. 

• cena netto za wodę dla gospodarstw domowych wzrasta  o 8 gr/m
3 

 co daje wzrost o 

2,4%, 

• dla pozostałych odbiorców o 9 gr/m
3 

co daje wzrost o 2,7% 

• cena netto ścieków od gospodarstw domowych wzrasta o 29 gr/m
3 

 -wzrost o  6,2% 

• dla pozostałych odbiorców o 29 gr/m
3 

 - wzrost o 4,2% 

Opłata abonamentowa dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie wodomierza 

głównego, urządzenia pomiarowego wzrasta o 15 gr na odbiorcę usług na miesiąc. Dla 

odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wzrasta o 16 gr. 

Po dyskusji radni stwierdzili, że przy ustalaniu stawek za wodę i ścieki należy brać pod uwagę 

dane z roku poprzedniego. Zwrócono również uwagę że przedsiębiorstwo znacznie zaniżyło 

ilość planowanej sprzedaży wody co ma wpływ na wysokość proponowanych cen wody. 

Pan Jacek Dybus poprosił o głosowanie i zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

przedmiotowego projektu uchwały? 

Głosowano: 0 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (radny Maciej Skorupa nie brał udziału 

w głosowaniu) – opinia negatywna. 

Pan Jacek Dybus ogłosił 10 minutową przerwę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wznowił obrady i poinformował, że w związku z brakiem 

quorum posiedzenia wspólnego obrady kontynuuje Komisja Rewizyjna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – pracownik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

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

 

Ad. 6 

Pan Jacek Dybus poinformował, że mieszkańcy zwrócili się z prośbą do niego o wnikliwe 

przeanalizowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku pod kątem zagospodarowania 

popiołu pochodzącego z pieców węglowych. 

Zapis regulaminu wskazuje, że każdy we własnym zakresie ma dostarczyć ten odpad do 

PGKim-u.  Mieszkańcy nie dysponują ani odpowiednim sprzętem ani też nie są w stanie 

gromadzić popiołów na swoich posesjach. 

Komisja zwróciła się z prośbą do Pana Mariana Zwierzyka obecnego na posiedzeniu  

o przeanalizowanie tego problemu i przedstawienie ewentualnych rozwiązań. 

 

Ad. 7 

Radni zapoznali się z treścią pisma Stowarzyszenia Kupców Sandomierskich, którzy proszą  

o obniżenie stawki opłaty za zajęcie 1m
2 

powierzchni Pl. 3-go Maja. 

Radni poprosili Pana Mariana Zwierzyka o przedstawienie pisemnej informacji: 

- jakie są koszty utrzymania placu 3-go Maja, 

- jakie są stawki średnie obowiązujące w innych miastach, 

- jakie są plany co do dalszego utrzymania placu. 
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Ad. 8-10 

Pan Jacek Dybus poinformował, że poszczególne pisma Komisje rozpatrzą na osobnych 

posiedzeniach. 

 

Ad. 11 

Pan Jacek Dybus stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

      Jacek Dybus 

    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

 

 

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 

Pan Andrzej Gleń…………………………………………… 

Pan Marek Jarema……………………………………….. 

Pan Maciej Kuśmierz…………………………………….. 

Pan Tomasz Masternak………………………………… 

Pan Maciej Skorupa………………………………………. 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


