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Protokół Nr 8/6/2015 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

18 czerwca 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Andrzej Bolewski, 

Piotr Chojnacki, 

Agnieszka Frańczak – Szczepanek, 

Marcin Marzec, 

Jerzy Żyła. 

 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i 

zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

5. Przyjęcie pism skierowanych do komisji: 

a. do wiad. pisma Burmistrza Sandomierza znak: G.6840.1.2015.EDU; 

G.1610.8.2015.EDU – odpowiedzi do Państwa H. i G. C.*) oraz spółki SanDent 

dotyczące możliwości sprzedaży dzierżawionego gruntu w drodze 

bezprzetargowej, 

b. do wiad. wyrok WSA w Kielcach dot. skargi na uchwałę. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz 

określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  

w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru Komunalnego. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 
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Przewodnicząca zawnioskowała o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytała, kto  

z radnych jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt 

środkami komunikacji miejskiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski. 

Obecny na posiedzeniu Pan Zbigniew Lipko – przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. 

podkreślił, że wielokrotnie wprowadzane zmiany w uchwale pierwotnej spowodowały brak 

przejrzystości w przepisach, dlatego konieczne jest ich ujednolicenie. Zasugerował 

wprowadzenie poprawki w § 6 ust. 2 – Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów 

na podstawie niniejszej uchwały. W przypadku inwalidów o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności dokumentem stwierdzającym uprawnienie jest, cyt.: 

- Legitymacja rencisty albo ostatni odcinek renty wraz z dokumentem tożsamości, 

Proponuje wprowadzić zapis: Legitymacja rencisty lub orzeczenie o niepełnosprawności. 

Radni uznali zapis za uzasadniony. 

Pani Wiesława Sabat zawnioskowała o wprowadzenie zmiany w § 6 ust. 2, który brzmi: 

Legitymacja emeryta, rencisty lub kombatanta albo ostatni odcinek emerytury lub renty.  

Wnioskuje o zapis w brzmieniu: Legitymacja emeryta, rencisty lub kombatanta wraz  

z dokumentem tożsamości. 

Radni przychylili się do powyższej propozycji. 

Radny Robert Kurosz zaproponował, aby w § 4 ust 2 po słowach: „do kontroli biletów  

w terminie 3 dni” dopisać - „roboczych”. 

Radni jednomyślnie zaaprobowali taki dopisek. 

Pani Wiesława Sabat zwróciła uwagę na błąd literowy w § 3 na końcu jest – „towarzyszącym” 

należy wpisać „towarzyszących”. 

Pani Wiesława Sabat zapytała, czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodnicząca zapytała, kto jest za pozytywnym przyjęciem w/w poprawek do projektu 

uchwały? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – poprawki zostały przyjęte. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały z naniesionymi poprawkami  

i zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Pan Sylwester Łatka – Zastępca Przewodniczącej Komisji odczytał treść pism zgodnie  

z przyjętym porządkiem obrad. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Ad. 6 

Radni zwrócili uwagę na sprawy porządkowe w mieście: 

- uporządkowanie placu zabaw na Gołębicach, 

- wykoszenie poboczy na ul. Piaski, Hutnicza, Kryształowa, 

- dezynfekowane pojemników na śmieci, 

- ustawienie większego pojemnika na śmieci przy ul. Fortecznej lub budowa estetycznej 

altany śmietnikowej, 

- konieczność zagospodarowania śmietnika przy ul. Żydowskiej, 

- ustawienie ławek wzdłuż ulic np. od ul. Mickiewicza w stronę kościoła św. Pawła,  

- ustawienie większej ilości koszy na śmieci wzdłuż ulic oraz w miejscach użyteczności 

publicznej, 

Pan Zenon Smuniewski powiedział, że w przyszłym tygodniu na terenie miasta będzie 

dokonany przegląd placów zabaw. Wszelkie usterki będą naprawione. Zapewnił, że wszystkie 

sugestie radnych będą wzięte pod uwagę i w miarę możliwości realizowane. 

 

Ad. 7 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

                                                                              Wiesława Sabat 

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

 

 

 

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 (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 
ze zm.).  
 

  

 

 


