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            Protokół Nr 20/4/2016  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

6 kwietnia 2016 r. 
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: 
Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 
Piotr Chojnacki, 
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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2016 roku zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ulicy 
Staromiejskiej w Sandomierzu. 

4. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc w których prowadzona jest targowiskowa 
sprzedaż na terenie Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych 
stawek opłaty targowej. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu 
użyteczności publicznej w Sandomierzu : Podziemnej Trasy Turystycznej. 

7. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik. 

8. W sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Sandomierza. 

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez Miasta Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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13. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi , składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta 
Sandomierza. 

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 
2016. 

16. Omówienie projektu uchwały o sprzedaży  mieszkań komunalnych. 
17. Wnioski Komisji. 
18. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za”- jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację w 2016 roku zadania pn. „Wymiana nawierzchni na ulicy 
Staromiejskiej w Sandomierzu. 
Pani Wiesława Sabat przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
W dyskusji radni poruszyli kwestię zakresu robót przewidzianych do realizacji. 
Radny Zbigniew Rusak podkreślił, że najpilniejszą sprawą jest budowa wodociągu i kanalizacji, 
zapytał, czy w ramach tego remontu będzie wybudowany wodociąg i kanalizacja w ul. Staromiejskiej? 
Obecny na posiedzeniu Pan Kazimierz Stolarski – Prezes PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. powiedział 
między innymi, że „nie widzi potrzeby budowy nowego wodociągu w tej ulicy”. Stwierdził, że 
przeprowadzona w 2011 roku kontrola istniejącej sieci nie wykazała, żadnych odchyleń od normy, 
jeśli chodzi o awaryjność tego odcinaka „stan techniczny wodociągu jest bardzo dobry”.  
Pani Wiesława Sabat zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest 
za takim wnioskiem? 
Głosowano: 10 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia miejsc w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż 
na terenie Sandomierza. 
Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały. 
Zwrócono uwagę, że załączona do projektu mapka powinna mieć odpowiednie oznaczenie. 
Po analizie zmian w obowiązującej uchwale Nr XVI/158/2012 radni nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca poprosiła o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie uchwały. Zapytała, kto jest za 
takim wnioskiem? 
Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek 
opłaty targowej. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 
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W dyskusji radny Sylwester Łatka zgłosił wniosek formalny o zmniejszenie stawki opłaty targowej na 
Małym Rynku do 2,50zł – stawka obowiązywałaby przez cały rok. 
Przewodnicząca komisji poddała wniosek pod głosowanie. Zapytała, kto jest za? 
Głosowano: 5 „za”, 6 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek odrzucony. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. Zapytała, kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu w wersji przedstawionej w materiałach na sesję? 
Głosowano:  8 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu użyteczności 
publicznej w Sandomierzu : Podziemnej Trasy Turystycznej 
Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawił Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta.  
Podczas analizy treści uzasadnienia radni wskazali, że zgodnie z treścią projektu w uzasadnieniu 
powinna znaleźć się  informacja dotycząca Trasy Podziemnej. Stwierdzono, że uzasadnienie jest 
niespójne z treścią projektu uchwały. 
W związku z powyższym Pani Wiesława Sabat zawnioskowała o nieopiniowanie projektu uchwały. 
Zapytała, kto jest za tym wnioskiem? 
Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” – wniosek przyjęty. 
Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały. 
 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna  ( Radny A. Bolewski opuścił salę obrad ) 
 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 
( Radny J. Żyła  opuścił salę obrad ) 
W trakcie dyskusji radni wyrazili opinię, że stawki proponowane stanowią dodatkowe obciążenie dla 
mieszkańców i są zbyt wysokie. 
Radny  Wojciech Czerwiec zgłosił wniosek o obniżenie stawki o połowę, zaproponował aby w § 1 ust. 
1 punkt a). wpisać kwotę 35 zł w punkcie b). 55 zł. 
Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za przyjęciem propozycji przedstawionej przez radnego 
Wojciecha Czerwca? 
Głosowano: 4 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – brak rozstrzygnięcia. 
Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w wersji 
przedstawionej przez Burmistrza. Zapytała, kto jest za? 
Głosowano: 6 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” - opinia pozytywna.  
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Ad. 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz  uzasadnienia, nie wniesiono uwag. 
Dodatkowych informacji udzielił Pan Zenon Smuniewski. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Sandomierza 
Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i uzasadnienia nie wniesiono uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 11 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/252/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług 
świadczonych przez Miasta Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 
Uwag nie wniesiono 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 12 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Radni po zapoznaniu się z treścią uchwały nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 13 
Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi , składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
Po zapoznaniu się z treścią uchwały, radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 14 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza 
Po zapoznaniu się z treścią uchwały i  regulaminu, radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 15 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sandomierz na rok 2016 
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Radny Andrzej Anwajler zgłosił uwagi co do wysokości środków przeznaczonych na realizację 
programu. Radny stwierdził, że inne miasta – większe od Sandomierza – przeznaczają mniejsze środki 
na ten cel.  
Po dyskusji przystąpiono  do opiniowania projektu uchwały. 
Pani Wiesława Sabat zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu w  kształcie 
zaproponowanym przez Burmistrza? 
Głosowano: 6  „za” , 0 „przeciw” 3 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 16 
Omówienie projektu uchwały o sprzedaży  mieszkań komunalnych. 
Radni – przez aklamację – przyjęli wniosek Przewodniczącej obrad o odłożenie analizy zasad 
sprzedaży mieszkań komunalnych na następne posiedzenie Komisji. 
 
Ad. 17 
Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad, podziękowała wszystkim za udział  
w spotkaniu  i zamknęła posiedzenie komisji. 
 

Wiesława Sabat 
 
                              Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


