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Protokół Nr 23/9/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

w dniu 22 listopada  2012 r. 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 1 
 Pan Zbigniew Rusak stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad obu 

Komisji następnie otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 
 Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta Sandomierza.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne.   

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  

świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowywania  tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  

nieruchomości położonych  na terenie Miasta Sandomierza.  

10. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. 

wykonywania usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w Mieście Sandomierzu.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 

Sandomierza.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 1.01.2013r.  
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13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych od 01.01.2013 r.  

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości od 01.01.2013 r.      

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego. 

17. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Propozycja zmiany porządku obrad. 

Obecny na posiedzeniu Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza – 

zaproponował zmianę w projekcie porządku obrad i rozpatrywanie w pierwszej kolejności  

punku 6: opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie projektu porządku obrad z zaproponowaną 

poprawką. 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Sandomierza.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.   

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.   

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług  

świadczonych przez Miasto Sandomierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen 

za te usługi. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  

nieruchomości położonych  na terenie Miasta Sandomierza.  

10. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie powierzenia  Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług  



 

3 

 

w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście 

Sandomierzu.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 

Sandomierza.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta 

Sandomierza opłaty od posiadania psów od 1.01.2013r.  

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych od 01.01.2013 r.  

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości od 01.01.2013 r.      

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego. 

17. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano 9 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik.  

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie informacji wstępnych. 

Głos zabrał Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza. Mówca zwrócił uwagę na: 

- zaplanowane w budżecie miasta na 2013 rok środki na realizację zadań gminy związanych  

z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami, 

- przedstawił informacje o metodach naliczania opłat za odbiór odpadów oraz związane  

z tym wątpliwości, 

- przytoczył dane dotyczące wysokości opłat w niektórych gminach w Polsce, stwierdzając, że 

proponowane w projekcie uchwały stawki obliczono na podstawie danych z PGKiM  i Santa – 

Eko. 

Mówca poprosił obecnych o przedstawianie swoich uwag i  propozycji. 

W dyskusji radni byli zainteresowani między innymi: 

- jakie wskaźniki brano pod uwagę przy kalkulacji  stawek, 

- dlaczego dotychczasowa stawka za odbiór odpadów z terenów spółdzielni mieszkaniowych 

jest dużo niższa, 

- czym kierowano się przy wyborze metody ustalania stawki i czy inne metody nie są 

korzystniejsze dla mieszkańca, 

-  jakimi sposobami gmina może  zmobilizować mieszkańców do segregowania śmieci, 

- w jaki sposób zostanie wyłoniony przedsiębiorca wykonujący usługę odbioru odpadów, 
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Obecni na posiedzeniu przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych przedstawili uwagi 

dotyczące nieprecyzyjnych i błędnych przepisów zawartych w  ustawie o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach. Podkreślili stanowczo, że w dobie gospodarki rynkowej 

oczywiste jest wyłonienie wykonawcy usług w drodze przetargu. Przetarg taki powinien 

odbyć się pod kontrolą społeczną. 

W związku z powyższym Pani Maria Aleksandrowicz – Prezes Zarządu Sandomierskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej – zaproponowała, aby z porządku obrad sesji zdjąć dwa projekty 

uchwał: 

 - w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie  odbierania odpadów oraz 

- w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór odpadów i przeredagowanie jej treści. 

Pan Jerzy Borowski podkreślił, że miasto nie zamierza „zarabiać na śmieciach” i jeśli będzie 

taka konieczność poprosi o zdjęcie z porządku obrad sesji projektów uchwał, które wymagają 

dokładniejszej analizy. Prosił radnych o wprowadzenie korekt do projektów uchwał, 

związanych z wprowadzeniem nowych zasad gospodarki odpadami w mieście. 

Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący obrad – poprosił o przedstawienie prezentacji 

multimedialnej przygotowanej przez Wydział Nadzoru Komunalnego. 

„Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w świetle ustawy o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” 

(prezentacja została udostępniona radnym także w wersji papierowej stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu). 

W związku z wieloma wątpliwościami związanymi z omawianym tematem Przewodniczący 

obrad poprosił członków Komisji o dokładne zapoznanie się z materiałami i przedstawienie 

swoich uwag na następnym posiedzeniu w dniu 27 listopada br.  godz. 10.00. 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do tej propozycji. 

W związku z powyższym Pan Zbigniew Rusak powiedział, że przyjęty porządek obrad zostanie 

zrealizowany na posiedzeniu w dniu 27.11.2012r.  

 

 

Zbigniew Rusak 

Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 

 

 

 

Protokołowała; R. Tkacz 


