
Protokół Nr 18/4/2020 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

 

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00 

Godz. zakończenia obrad: 15:00 

 

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Andrzej Bolewski, Marek Chruściel, Sylwester Łatka. 

Zaproszeni goście:  

1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza; 

2. Janusz Stasiak – Kierownik „Targowisk Miejskich” – samorządowego zakładu budżetowego                            

w Sandomierzu; 

3. Jacek Kuliga – Inspektor Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu; 

4. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego                                    

w Sandomierzu.  

Ad. 1  

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu 

jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

 

Ad. 2  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji odczytał porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty 

targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu. 

5. Sprawy różne i wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Następnie zwrócił się do członków komisji o ewentualne uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poddał porządek obrad pod głosownie. 

Wynik Głosowania: 

„za” – 9; 

„przeciw” – 0; 

„wstrzymujących się” – 0; 
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Radny Andrzej Majewski stwierdził przyjęcie porządku obrad. 

 

Ad. 3  

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty 

targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.  

 

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji poprosił Pana Janusz Stasiaka – kierownika 

„Targowisk Miejskich” – samorządowego zakładu budżetowego o zabranie głosu. 

Pan Janusz Stasiak – kierownik „Targowisk Miejskich” – samorządowego zakładu budżetowego 

przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały mówiąc m.in., że czasowy wzrost prowizji wynika                     

z trwającego kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa.  

Radny Jacek Dybus wyraził wątpliwości dot. zapisów zawartych w § 1 ust. 2 projektu uchwały.  

Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w ramach autopoprawki 

wnioskodawcy zmianie ulegną zapisy zawarte w § 1 ust. 2 projektu uchwały w sposób następujący: 

a) § 1 ust. 2 pkt 1 – 40%; 

b) § 1 ust. 2 pkt 2 – 30%; 

c) § 1 ust. 2 pkt 3 – 20%. 

Radny Piotr Chojnacki poprosił o informacje dot. skutków finansowych proponowanych zmian oraz 

o informacje dot. wpływów w aktualnym kwartale roku. 

 

Pan Janusz Stasiak – kierownik „Targowisk Miejskich” – samorządowego zakładu budżetowego 

powiedział, że nie da się precyzyjnie określić skutków trwającej pandemii i obostrzeń, a tym samym 

skali zmniejszenia wpływów do budżetu z tytułu opłaty targowej.  

 

Radny Marek Strugała zaapelował o lepsze gospodarowanie miejscem na placu targowym w okresie 

pandemii i o zachowanie stosownych odległości. 

 

Pan Janusz Stasiak – kierownik „Targowisk Miejskich” – samorządowego zakładu budżetowego 

powiedział, że wpływy w miesiącu styczniu i lutym były większe niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego a w miesiącu kwietniu są niższe o ponad 40%.     

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 7; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujących się” – 1; 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku 

miejskim „Mój Rynek” w Sandomierzu. 

 

Pan Janusz Stasiak – kierownik „Targowisk Miejskich” – samorządowego zakładu budżetowego 

powiedział, że projekt uchwały związany jest z przejęciem przez Targowiska Miejskie w trwały 
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zarząd budynku zlokalizowanego na terenie placu „Mój Rynek”. Dodał, że ten stan rzeczy zwiększa 

koszty funkcjonowania placu. Na koniec zaznaczył, że projekt uchwały dot. wzrostu prowizji 

stanowiącej wynagrodzenie dla inkasenta za wykonywanie czynności poboru inkasa  

z dotychczasowych 40% na 55%.   

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 

„za” – 6; 

„przeciw” – 1; 

„wstrzymujących się” – 0; 

2 radnych nie głosowało. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie 

przedstawiony projekt uchwały. 

Ad. 5 

Sprawy różne, wnioski komisji 

 

Radny Marek Strugała poprosił o interwencję w celu ponownego uruchomienia kasy banku                            

w budynku urzędu, który został czasowo zamknięty ze względu na stan pandemii. Dodał, że 

funkcjonowanie kasy jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców, zwłaszcza osób starszych. 

 

Paweł Niedźwiedź Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w tej sprawie będzie 

prowadził rozmowy z przedstawicielami banku. 

 

Ad. 6  

Zamknięcie obrad. 

 

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  

i zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

 

         Przewodniczący  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

      Andrzej Majewski 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

Inspektor 

Biuro Rady Miasta 

 

 

 

 

 

 

 


