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Protokół nr 25/11/2008 

                    z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
w dniu 15 grudnia 2008 rok 

 
 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia Komisji – 16,00 
Godzina zakończenia posiedzenia Komisji – 19,00 
  
   
     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 – (7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,0  głosów 
„przeciwnych”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Informacja o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   
   w Sandomierzu. 
4.Informacja o działalności  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu. 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok (punkt 12 w porządku obrad XXVIII  
    sesji Rady Miasta Sandomierza), 
b) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008  
    (punkt 13 w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2008 rok   
    (punkt 14 w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
d) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19  
    listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na  
    zadania realizowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych  
    2008-2011”. 
6.Informacja o projekcie budŜetu na 2009 rok w zakresie dotyczącym  
   gospodarki komunalnej i inwestycji. 
7. Propozycje do Planu pracy Komisji na 2009 rok. 
8. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
9. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie porządku obrad. 
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Ad. 3 
Pan Władysław Teter Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Tadeuszowi 

Przyłuckiemu - Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, który 
przedłoŜył wszystkim członkom Komisji informację o działalności Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (informację stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu). 
 
Ad. 4 

Pan Władysław Teter Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Leszkowi 
Kawiorskiemu - Prezesowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, który 
przedłoŜył wszystkim członkom Komisji informację o działalności PEC – Sandomierz 
Sp. zo.o (informację stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 
 
Ad. 5 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budŜetowego 2008, wraz z uzasadnieniem przedstawiła: Pani Tamara 
Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

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

 
 
c) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta na 2008 rok. 

  
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie – 7  głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  

 
d)  

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na zadania realizowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
lokalnych 2008-2011”. 
  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie –7  głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów„przeciwnych”.  
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Ad. 6 
Wniosek Komisji 
Komisja po zapoznaniu się z projektem budŜetu na 2009 rok wnioskuje  
o uszczegółowienie dochodów i wydatków w projekcie budŜetu na 2009 rok  
w Wydziale Nadzoru Komunalnego oraz w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym 
(podanie zadań i inwestycji). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych. 
 
Ad. 7 

Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług przedstawił projekt Planu pracy Komisji na 2009 rok. Projekt planu 
pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik Nr 4 do 
Protokołu. 
 
Ad. 8 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których:  

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak NK. 0057-63/2008  
udziela odpowiedzi na wniosek zawarty w protokole nr 24/10/2008 z 
posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w dniu 13 
listopada 2008 r. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak TI. 0057-16/2008  

udziela odpowiedzi na wniosek zawarty w protokole nr 23/9/2008 z posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w dniu 24 października 2008 
roku. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak TI. 70410-1-72/08-

odpowiedź na pismo Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach dotyczy 
budowy chodnika przy ul. OŜarowskiej w Sandomierzu. 

 
• Pan Tomasz K.∗ prosi o podjęcie wszelkich moŜliwych kroków  

w kierunku przydzielenia odpowiedniego lokalu (dla osoby niepełnosprawnej) 
na pracownię twórczą. 

 
• Mieszkańcy Starego Miasta w Sandomierzu zwracają się z prośbą o podjęcie 

działań umoŜliwiających wykup mieszkań na Starym Mieście w Sandomierzu. 
            Komisja popiera powyŜszą prośbę mieszkańców Sandomierskiej Starówki. 
 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza informuję Radę Miasta 
Sandomierza, Ŝe działając na podstawie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym przekazał w dniu 22.10.2008 roku do 
merytorycznego wydziału – wniosek celem wszczęcia postępowania 
administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowy 
pasaŜu usługowo handlowego wraz z dojazdami – dojściem oraz parkingiem 
podziemnym dwukondygnacyjnym na 300 samochodów osobowych, niezbędną 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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infrastrukturą techniczną – na działce (Plac 3 Maja) nr ewid. 435/3 i 1508/4 przy 
ul. Koseły, Słowackiego i T. Króla w Sandomierzu. 

 
Ad. 9 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- wspólne przygotowanie koncepcji dot. umoŜliwienia wykup mieszkań na Starym  
    Mieście w Sandomierzu, 
- przygotowanie informacji dot. sieci handlowo – usługowej w Sandomierzu (aktualny 
stan, potrzeby w tym zakresie , wizje). 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych. 
 
Pan Zbigniew P.∗ – mieszkaniec Sandomierza zgłosił następujące propozycje dot. prac 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług: 
- przeanalizowanie  w sposób kompleksowy i merytoryczny sytuacji, która w tym  
   mieście zaczyna nabierać groźnej dynamiki - powstają galerie które mogą   
   spowodować eliminacje małych, słabych sklepów handlowych (np. na  
   ul. Przemysłowej, Krakowskiej, Mickiewicza), 
- zajęcie się sprawą uporządkowania rozpoczętej budowy przy ul. Króla, 
- zorganizowanie posiedzenia komisji na której zostanie przeprowadzona analiza  
    i ocena stanu faktycznego oraz rzeczywistych potrzeb związanych z handlem i   
    usługami. 
 
Ad. 10 
        

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 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


