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Protokół Nr 46/7/2010 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 19 lipca 2010 r. 
 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 
Ad. 2 
Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad. 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Ustalenie składu osobowego radnych chętnych do udzielenia pomocy Urzędowi 

Miejskiemu w  pracach komisji rozdzielania darów dla powodzian. 
4. Analiza moŜliwości budowy domów dla powodzian. 
5. Utrzymanie czystości w mieście – analiza stanu faktycznego. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
 Przewodnicząca obrad odnosząc się do pisma Burmistrza Sandomierza z dnia 
12.07.2010 r. skierowanego do Przewodniczącego Rady Miasta i wszystkich radnych, 
wyraziła swoje oburzenie co do zawartych w nim uwag, uznając je za obraźliwe. Stwierdziła, 
Ŝe radni pomagali powodzianom od pierwszego dnia kataklizmu kaŜdy na miarę swoich sił 
 i środków. Urząd Miejski jest instytucją odpowiednio wyposaŜoną do rozdzielania darów dla 
powodzian, radni mogą tylko wesprzeć te działania. 
 Pan Krzysztof Cieślak poinformował, Ŝe nie włączy się do prac komisji rozdzielania 
darów poniewaŜ miał juŜ w związku z tym przykre doświadczenia w swoim miejscu pracy. 
 Pan Maciej Skorupa przypomniał, Ŝe radni od pierwszego dnia powodzi zaangaŜowali 
się w niesienie pomocy poszkodowanym. Chcąc włączyć się do pracy urzędników i sztabu 
kryzysowego zadeklarował swój samochód i siły zgłaszając to Zastępcy Burmistrza. 
Odpowiedź brzmiała – nie przeszkadzać. Widać w tej reakcji stosunek Burmistrza do 
Radnych. Pracownicy urzędu otrzymali podwyŜki naleŜy rozumieć Ŝe wywiązują się ze 
swoich obowiązków dobrze. 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła, Ŝe trzeba wyciągnąć wnioski  
z powodzi w 2001 r. i uniknąć sytuacji w której jedna osoba otrzymuje kilka pralek czy 
lodówek tylko dlatego Ŝe między urzędami nie ma koordynacji pracy. NaleŜy podjąć w 
związku z tym szybkie działania i ustalić procedury rozdawania tych darów. 
 Pan Maciej Skorupa poprosił o udzielenie informacji w sprawie wykorzystania 
środków finansowych zgromadzonych dla powodzian na  koncertach charytatywnych. 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poddała propozycję by te środki przeznaczyć 
właśnie na zakup sprzętu RTV i AGD. Wcześniej trzeba uzyskać konkretne dane – wykaz 
zapotrzebowania. 
Ad. 4,5 
 Pan Robert Sobieraj zasygnalizował pilną potrzebę opracowania planu przeznaczania 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla powodzian. Takim terenem moŜe być np. rejon 
ul. Westerplatte. 
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 Pan Janusz Sobolewski stwierdził, Ŝe miasto jest brudne, nie posprzątany jest park 
miejski, zastanawiające jest czy w ogóle ktoś patroluje teren miasta pod tym kątem. Mówca 
przypomniał taki okres w dziejach miasta gdy codziennie rano naczelnik wydziału 
komunalnego robił tzw. obchód miasta i porządek był utrzymany idealnie. 
 Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek poinformowała o konieczności uporządkowania 
placu 3-go Maja: zebranie śmieci, wycięcie uschniętych drzew, wykoszenie pokrzyw. 
 Pan Robert Sobieraj wyraził swoje obawy czy miasto poradzi sobie ze sprzątaniem 
prawobrzeŜnej części po powodzi, uwaŜa Ŝe konieczne jest zatrudnienie firm 
specjalistycznych. 
 Pan Maciej Skorupa poinformował, Ŝe czynił starania w tym kierunku, poddając 
Prezesowi PGKiM i Zastępcy Burmistrza propozycję współpracy z firmą Remondis  
z Ostrowca Św. - z niewiadomych powodów nie skorzystano z niej. 
 Pan Robert Sobieraj podkreślił wagę sprawnego i szybkiego usunięcia śmieci  
z terenów zalewowych – przedłuŜanie tej akcji moŜe odbić się na środowisku i w efekcie na 
wszystkich mieszkańcach. 
Ad. 6 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przedstawiła obecnym pisma skierowane do 
Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta: 

1. Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” z dn. 17.05.2010r. -   
w sprawie budowy obiektu sportowego w ramach programu „Orlik”, 

2. Pani Krystyny Mazur z dnia 05.07.2010r w sprawie budowy szamba na jej posesji, 
3. Starostwa Powiatowego w Sandomierzu z dn. 05.06.2010r. znak: ZDP-

5425/3/Ech/2010 w sprawie utrzymania czystości w mieście. 
4. Fundacji „Przyjaciel Gminy” z dn. 23.06.2010r. w sprawie budowy kontenerów 

mieszkalnych dla powodzian. 
Komisja przyjęła do wiadomości treść przedmiotowych pism.  
Ad. 7 
Wnioski Komisji: 

I. Komisja wnioskuje o zadbanie i utrzymanie czystości w lewobrzeŜnej części 
miasta ze szczególnym uwzględnieniem: parkingów przy ul. T. Króla i Koseły 
oraz regularne strzyŜenie Ŝywopłotu i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych 
wokół placu 3-go Maja. 

II.  W związku z nasadzeniem Ŝywopłotu przy ul. T. Króla prosimy o uzupełnienie 
nasadzeń, otoczenie całego parkingu Ŝywopłotem oraz wykoszenie trawy. 

III.  Komisja wnosi o ustawienie kabin TOY TOY w prawobrzeŜnej części miasta 
wszędzie tam gdzie nie działa jeszcze kanalizacja. 

IV.  Pan Robert Sobieraj prosi o naprawienie uszkodzeń nawierzchni w rejonie ul. 
Westerplatte i Kochanowskiego. 

Ad. 8 
 Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 
posiedzenie. 
 
    Agnieszka Frańczak-Szczepanek  
 
   Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki  
    Komunalnej, Handlu i Usług  
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


