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Protokół nr 23/9/2008 

                    z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
w dniu 24 października 2008 rok 

 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16,00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 18,45 
  
   
     Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
Ad. 1  
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  
Pan Władysław Teter stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad – ( 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0  głosów „przeciwnych”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) likwidacji zakładu budŜetowego „Zakład Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu”, 
b) wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego  
    transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie likwidacji zakładu  
   budŜetowego „Zakład Oczyszczalnia Ścieków w Sandomierzu”. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień udzielili  

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, Pan Grzegorz 
Gawron - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

 
b) 

Komisja wnioskuje o odłoŜenie opiniowania przedmiotowego projektu uchwały 
na następne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których:  

 
• Pani Krystyna M.∗ zamieszkała w Sandomierzu zwraca się o: 

           - zajęcie stanowiska w sprawie oczyszczenia szamba i rozebrania  
                 muru betonowego – obiektów usytuowanych na drodze gminnej nr 915 oraz  
                 podłączenia dopływu wody z lokalnej hydroforni. 
          -  zainteresowanie sprawą Państwa Marii i Tadeusza Cichoniów, którzy Ŝyją  
                w złych warunkach, 
          - zainteresowanie Ŝyciem kobiety bezdomnej. 

• Pan Zenon P.∗ zamieszkały w Sandomierzu dot. wprowadzenia zmian w 
projekcie stałej organizacji ruchu w obrębie Starego  
           Miasta w Sandomierzu – uwzględnienie  potrzeb osób 
niepełnosprawnych  
           poprzez wyeliminowanie ograniczeń ruchu pojazdów osób 
niepełnosprawnych  
           w tym obrębie. 

• Pani Honorata K.∗ zamieszkała w Sandomierzu w związku z planowaną 
reorganizacją stadionu i likwidacją budynku  przy ul. Koseły prosi o 
przydzielenie innego lokalu zastępczego. 

• Pani Zuzanna Sz.∗ zamieszkała w Sandomierzu  
dot. reorganizacji terenu wokół stadionu. 

• Kupcy handlujący na „Zieleniaku” obok stadionu przy ul. Koseły nie zgadzają 
się z propozycją likwidacji handlu w tym miejscu i przeniesieniu obecnej 
działalności na teren gdzie teraz znajduje się postój taksówek. 

• Pan Stanisław P.∗ zamieszkały w Sandomierzu  
w związku z planowaną reorganizacją stadionu i likwidacją budynku  przy  
ul. Koseły prosi o przydzielenie innego lokalu zastępczego. 

• Pan Adam L.∗ zamieszkały w Sandomierzu prosi o odsunięcie Ŝądań 
Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Sandomierzu o przekwaterowanie do lokalu socjalnego z obecnego 
mieszkania. 

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- aby aport wniesiony przez Gminę Sandomierz do PGKiM Spółka ZO.O po likwidacji  
   Zakładu Oczyszczania Ścieków był bilansem zamkniętym w wysokości wartości  
   bilansowej na dzień sporządzenia bilansu zamknięcia, 
- o wykarczowanie krzaków wokół przejścia (skrótu) ze Starego Miasta do ul. świrki  
   i Wigury, 
- o wymianę lub naprawę lampy przy ul. Słonecznej, 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
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- o usunięcie zapadliska na drodze z płyt pomiędzy ul. Nową a ul. Kwiatkowskiego  
   (w okolicach sklepu Media – Expert), 
- w imieniu mieszkańców budynków przy ul. Króla 6 i 8 Komisja wnioskuje aby do   
   czasu wykonania docelowego parkingu przy w/w ulicy wyznaczyć parking    
   tymczasowy według posiadanej przez Urząd Miejski dokumentacji z prawomocnym   
   pozwoleniem na budowę, 
 
- o zrobienie oświetlenia na całej ulicy Kruczej – boczna (równomierne rozłoŜenie   
    lamp), 
- o zrobienie chodnika przy skrzyŜowaniu ul. Westerplatte z ul. Kwiatkowskiego, 
- o zrobienie ul. Dobkiewicza (w asfalcie dziury), 
- o zrobienie asfaltu oraz oświetlenia przy blokach ul. Mickiewicza (bloki wojskowe). 
 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
 
Ad. 6 
        

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu  
i Usług. 
 
 
                                                              
 
 
 
                                                     
                                                                              Władysław Teter 
                                                                       Przewodniczący Komisji  
                                                                       Gospodarki Komunalnej 
                                                                               Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


