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Protokół Nr 59/13/2018 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 24 sierpnia 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Anwajler– Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Zbigniew Rusak, 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. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

-  pisma Burmistrza Miasta Sandomierza znak: NK.7135.35.2018TPI1 z dnia 21.08.2018 r. do 

wiadomości Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

- pisma Pani Z.W.*) skierowanego do „Gminy Sandomierz” w sprawach: 

- zmiany czasu działania kurtyny wodnej na Starym Mieście, 

- pracowników PGKIM, 

- korespondencji prowadzonej z PEC, 

- „zwrotu kosztów usunięcia skutków wymiany dachu na kamienicy Rynek 21”, 

- żądanie obniżenia opłaty za c.o. 

-  Pana G. G.*) – skarga na Burmistrza Sandomierza w przedmiocie naruszenia 

praworządności oraz słusznego interesu obywateli, 

- PP. R.iT.K*) – pismo skierowane do Burmistrza Miasta do wiadomości Komisji dot. 

przeniesienia śmietnika z ul. Żydowskiej. 

- pisma Sandomierskiej spółdzielni Mieszkaniowej znak: EG/4708/2018 z dnia 19.07.2018 r 

dot. opłat za wody opadowe. – do wiadomości komisji.  

- pisma Burmistrza Miasta znak: TI.7025.I.2018.AŻ do wiadomości komisji – informacja  

w sprawie budowy kanalizacji na ul. Milberta-boczna 

- pisma Burmistrza Miasta znak: SEK.0012.5.2018.AGA z dnia 7.08.2018 r. dot. rozliczenia 

kontraktu na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

w Sandomierzu” , 

- Urząd Miejski w Sandomierzu znak: NK. 7000.37.2018.DMI z dnia 23.07.2018 r. – Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

  Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji; 
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Komisja zapoznała się z treścią pisma znak: NK.7135.35.2018TPI1 z dnia 21.08.2018 r., 

w którym Burmistrz Miasta udziela wyjaśnień mieszkance Sandomierza w sprawie remontu 

dachu kamienicy Rynek 21.  

W obecności Pani Z.W.*) Komisja przeanalizowała treść Jej pism złożonych w dniu 25 lipca br. 

kierowanych do „Gminy Sandomierz”, jak niżej: 

- w sprawie prawidłowego określenia czasu działania kurtyny wodnej na Starym Mieście. 

Mieszkanka Sandomierza wyraziła opinię, że nikt nie dozoruje pracy kurtyny, która często jest 

włączona w godzinach rannych co jest nieuzasadnione. 

Przewodniczący obrad powiedział, że złoży stosowne zapytanie w tej sprawie do Burmistrza. 

- w sprawie „pracowników PGKiM pod wpływem alkoholu”.  

Pismo Pani Z.W.*) – wyraziła krytyczne uwagi w stosunku pracowników PGKiM wykonujących 

drobne remonty na Starym Mieście.  

Urząd Miejski w Sandomierzu pismem znak: NK.7135.17.2018.ESO z dnia 2.08.2018 r. zwrócił 

się do PGKiM o złożenie wyjaśnień w sprawie złożonego zarzutu. 

Radni podkreślili, że uwagi tego typu należy kierować do Policji lub czy Straży Miejskiej. 

- w sprawie korespondencji prowadzonej przez Zainteresowaną z PEC dot. obniżenia opłat za 

centralne ogrzewanie. 

Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Z.W.*) nie zajęła stanowiska w sprawie stwierdzając 

brak kompetencji co do przedmiotu konfliktu. 

- w sprawie zwrotu kosztów usunięcia skutków wymiany dachu na kamienicy Rynek 21, 

Komisja stwierdza, że pismem znak: NK.7135.35.2018.ESO z dnia 2.08.2018 r. Urząd Miejski  

w Sandomierzu poprosił Panią Z. W.*) o złożenie pełnomocnictw do reprezentowania 

najemców kamienicy a pismem znak: NK.7135.35.2018.ESO z dnia 21.08.2018 r. wyjaśnił 

wyczerpująco jednemu z najemców stan sprawy. 

 

Komisja zapoznała się z pismem Pana G. G.*) z dnia 29.06.2018 r.  – „skarga na 

Burmistrza Sandomierza w przedmiocie naruszenia praworządności oraz słusznego interesu 

obywateli” dot. niewykonania remontu chodnika przy ul. T. Króla 8.  

Radny Jacek Dybus wyraził opinię, że w/w chodnik wymaga remontu i „powinien być 

wykonany już dawno”. 

Przewodniczący Komisji poinformował, radnych, że w/w skargą oraz innymi wniesionymi 

przez Pana G. G.*)  zajmuje się Komisja Rewizyjna. 

Radni jednomyślnie – przez aklamację – uznali, że rozpatrzenie sprawy należy przekazać do 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo PP. R.iT.K.*) kierowane do Burmistrza Miasta dot. 

zmiany lokalizacji śmietnika z ul. Żydowskiej. 

Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pisma: 

- Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znak: EG/4708/2018 z dnia 19.07.2018 r dot. 

opłat za wody opadowe – do wiadomości komisji,  
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- Burmistrza Miasta Sandomierza znak: TI.7025.I.2018.AŻ z dnia 27.07.2018 r. – informacja w 

 sprawie budowy kanalizacji na ul. Milberta-boczna, 

- Burmistrza Miasta Sandomierza znak: SEK.0012.5.2018.AGA z dnia 7.08.2018 r. dot. 

rozliczenia kontraktu na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Sandomierzu” , 

- Urząd Miejski w Sandomierzu znak: NK. 7000.37.2018.DMI z dnia 23.07.2018 r. – Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

Ad. 4. 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 5 

Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie porządku i zakończył posiedzenie Komisji. 

 

Andrzej Anwajler – Wiceprzewodniczący Komisji 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

*) 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) 

 


