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Protokół Nr 16/2/2012 

z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
oraz Komisji Budżetu i Finansów 

w dniu 7 lutego 2012 roku 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu   
i Usług stwierdził na podstawie listy prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza [wniosek Pana 
J. S.*)]. 

4. opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza [wniosek Pana 
M. L.  i J. L.*)]. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń  wodociągowych  i urządzeń  kanalizacyjnych  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w 
Sandomierzu na lata 2012 – 2015. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia  oraz określenia opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefach 
płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia miejsc, w których 
prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza.  

9. Przyjęcie Apelu Rady Miasta Sandomierza skierowanego do radnych  Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.   

10. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
11. Zamknięcie obrad. 

Powyższy projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie – 12 głosów  „za”. 
 

Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza.  
Pan Zbigniew Rusak przedstawił zarzuty mieszkańca Sandomierza, który podaje, że 
uchwała powołująca Zakład Komunalny w Sandomierzu w załączniku zawiera dane 
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stwierdzające, że administrowaniu zasobem mieszkaniowym gminy będą podlegać także 
lokale nie będące jej własnością. 
Komisja wysłuchała wyjaśnień i uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
W związku z brakiem uwag i pytań przystąpiono do głosowania. 
Pan Zbigniew Rusak zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego  projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna.  
 

Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia  wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Sandomierza.  
Przedsiębiorca sandomierski wnosi o usunięcie naruszenia prawa polegające na 
zastosowaniu błędnej podstawy prawnej oraz wygórowanej stawki w  uchwale w 
sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z 
powierzchni utwardzonych. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił Pana Tadeusza Przyłuckiego – Prezesa PGKiM sp. z o.o. o 
wyjaśnienie tematu. 
Mówca stwierdził, między innymi że: 
- uchwała została podjęta zgodnie z prawem, 
- wprowadzenie opłaty za wody opadowe ma związek z ubieganiem się spółki o środki 
unijne, 
- uchwała ma niejako wymusić od podatników zagospodarowanie wód we własnym   
zakresie, 
- zaproponowana stawka wynika z wyliczeń  przedstawionych w piśmie PGKiM znak: 
P/2829/2011 z dnia 10.09.2011r. 
Członkowie Komisji po dyskusji nie wnieśli uwag. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do przedmiotowego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za”, 0 „wstrzymujących się” 2 „przeciw” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  wieloletniego planu rozwoju   
i modernizacji urządzeń  wodociągowych  i urządzeń  kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2012 – 2015 
Pan Tadeusz Przyłucki przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
Członkowie Komisji analizowali dane zawarte w załączniku nr 1 punkt 13. 
Między innymi zakwestionowano długość planowanego do budowy odcinka kanalizacji 
ul. Kwiatkowskiego sugerując zmianę zapisu który uwzględni skanalizowanie całej ulicy.  
Po dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 5 „przeciw” 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów 
nie wypracowała opinii do przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia   
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
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Uzasadnienie przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki. 
W dyskusji członkowie Komisji poruszyli między innymi temat: 
- dysponowania przez PGKiM siecią kanalizacji wybudowanej przez komitety społeczne, 
- sposobu naliczania amortyzacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 
- wzrostu przychodów  PGKiM w związku z poborem opłat za wodę co powinno 
umożliwić pozostawienie stawki na poziomie roku ubiegłego. 
Pan Zbigniew Rusak poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zapytał kto z członków 
Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 
Głosowano: 0 ‘za”, 0 „wstrzymujących się” , 10 „przeciw”. 
Wobec wyniku głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, że: 
 Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  
 
Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  wprowadzenia  oraz określenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  w strefach płatnego 
parkowania na terenie Sandomierza. 
Projekt uchwały przedstawił Pan Marian Zwierzyk. 
Członkowie Komisji wnieśli poprawkę: 
W § 1 pkt 1 po słowach „jednokierunkowa w soboty i niedziele od strony ul. 
Mickiewicza” dopisuje się „w sezonie turystycznym od 1 maja do 30 września” 
W § 1 pkt 2 zmienia się zapis - ul. Ogrodowej” na „ul. Szkolnej”  
Głosowano: 8 „za”, 0 „wstrzymujących się, 0 „przeciwnych” (dwie osoby nie brały 
udziału w głosowaniu). 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu 
uchwały wraz z naniesionymi poprawkami. 
Głosowano: 9 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 1 „przeciwny” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia miejsc, w których prowadzona jest 
targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza. 
Pan Marian Zwierzyk przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i poprosił   
o wprowadzenie korekty w § 1 pkt 3b należy dopisać „lub innych organizatorów” 
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 9 
Przyjęcie Apelu Rady Miasta Sandomierza skierowanego do radnych  Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.   
Komisja nie wniosła uwag do treści dokumentu. 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 10 

Sprawy różne, wnioski Komisji. 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał gdzie znajdują się zakupione przez miasto stragany, 
które stały na płycie Rynku i czy będą jeszcze użytkowane? 
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Ad. 11 

Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
       
     Zbigniew Rusak 

Przewodniczący obrad  Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług i Komisji Budżetu i Finansów 

 
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 – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 


