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Protokół 2/2/2014 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

17 grudnia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Przewodniczący obrad stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pan Sylwester Łatka przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Przewodniczącego Komisji. 

4. Analiza projektu budżetu miasta na 2015 rok w działach: 600 – Transport i łączność, 700 – 

Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 900 – Gospodarka komunalna. 

5. WNIOSKI Komisji do projektu budżetu miasta Sandomierza na 2015 rok. 

6. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 r. 

7. Zamknięcie obrad 

Głosowano: 16 – „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący obrad przypomniał, że na sesji w dniu 11 grudnia br. Pan Jacek Dybus zgłosił 

rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego naszej Komisji.  

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego. 

Pan Wojciech Czerwiec zgłosił kandydaturę Pani Wiesławy Sabat. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Zbigniew Rusak zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Glenia. 

Radny nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie kandydatury Pani 

Wiesławy Sabat. Zapytał kto jest za ? 

Głosowano: 16 – „za” – jednogłośnie. 

Pani Wiesława Sabat podziękowała za okazane zaufanie. Zapewniła, że będzie kierować pracami 

komisji zgodnie z dobrze pojętym interesem miasta i mieszkańców. Poprosiła Pana Sylwestra Łatkę  

o kontynuowanie obrad. 

Ad. 4 

Pan Sylwester Łatka poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika 

Miasta o przedstawienie kolejno dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu.  

Poprosił radnych o „zgłaszanie uwag podczas referowania tych danych. Pan Skarbnik będzie na 

bieżąco udzielał wyjaśnień”. 

Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu budżetu miasta na 2015 rok. 

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie uchwał okołobudżetowych. Zapytał, kto jest za 

wydaniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Pan Sylwester Łatka stwierdził, że Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług nie opracowała 

zmian w projekcie budżetu miasta na 2015 rok. 
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Ad. 6 Przewodniczący obrad przedstawił projekt planu pracy komisji na rok przyszły i poprosił o 

wniesienie uwag. Po przeprowadzonej dyskusji przedstawił ostateczny kształt planu pracy – jak niżej: 

 

 

Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za przyjęciem tego planu pracy? 

Głosowano: 15 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

      Sylwester Łatka 

      Zastępca Przewodniczącego  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

Lp. Temat posiedzenia Zaproszeni Termin 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 

2015 rok 

 grudzień 2014 r. 

 Analiza kosztów opłat za dostarczanie 

wody i odprowadzanie ścieków na 

terenie Sandomierza 

NK styczeń 

2 Weryfikacja zadań  planowanych do 

realizacji w 2015 roku w zakresie 

remontów ulic i parkingów 

Wydz. NK luty 

3. Przyjęcie informacji o realizacji zadań z 

zakresu gospodarki komunalnej 

powierzonych  PGKiM sp. z o.o. w 

Sandomierzu 

Wydz. NK; 

przedstawiciele PGKiM 

sp. z o.o. 

marzec 

4. Analiza dopłat do biletów ulgowych i 

przejazdów darmowych 

Wydz. NK; 

przedstawiciele PGKiM 

sp. z o.o. 

kwiecień 

5.  Ocena funkcjonowania placu 

targowego przy ul. Przemysłowej – 

spotkanie z Administratorem 

Wydz. NK maj/czerwiec 

6. Weryfikacja kosztów remontów 

wykonanych w ramach działalności 

Wspólnot Mieszkaniowych 

Wydz. NK wrzesień 

7.  Opracowanie wniosków do budżetu 

miasta na 2016 rok 

 październik 

8.  Opiniowanie projektów uchwał 

skierowanych do Komisji 

  

9.  Rozpatrywanie pism skierowanych do 

Komisji  

  


