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Protokół Nr 19/5/2012 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
w dniu 15 czerwca 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, stwierdził na podstawie listy 

obecności 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 emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2012 r. 
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego 

Programu Finansowego Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu 

„Budowa zespołu parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu” 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej 
na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

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

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016”. 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2011 roku Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (…) 

12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
• Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK-III-160.19.2012 (data wpływu 04.04.2012 

r.) w sprawie rocznego programu opieki nad zwierzętami. 
• Wydział Urbanistyki i Architektury znak: UA.6724.6.64A.2011/2012 (data 

wpływu 30.05.2012 r.) stanowisko w sprawie propozycji zmian w mpzp os. 
„Nadbrzezie” przedstawionych przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty 
Nadbrzezie – Sandomierz. 

• pismo mieszkańców Sandomierza w sprawie nadania imienia „Wacława 
Brzozowskiego” jednej z ulic miasta. 

• WSA w Kielcach znak: I SA/Ke 142/12 (data wpływu 17.05.2012 r.) 
• StraŜ Miejska w Sandomierzu  znak: SM.5520.26.44.2012.AP odpowiedź na 

wniosek SBM „Sandomierz” znak: L.dz. 494/2012 i 490/2012 (data wpływu 
23.04.2012 r.) dot. planowanej przez Pilkington Polska sp. z o.o. renowacji cieku 
Atramentówka, 
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• Wydział Nadzoru Komunalnego znak: NK.7000.17.2012.AKE (data wpływu 
11.04.2012 r.) w sprawie wniosku radnego o wprowadzenie zmian w zapisach 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

• Wydział Nadzoru Komunalnego znak: NK.7240.76.2012.TPi2  
18.04.2012 r. dot. Wniosku Komisji o wprowadzenie kontroli GPS komunikacji 
prywatnej. 

• Zarząd Powiatu w Sandomierzu znak: ZDP-5425/8/Ech/2012 (data wpływu 
12.04.2012 r.) w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej Salve Regina, 

• Mieszkanka ul. Burka w Sandomierzu  pismo (data wpływu 04.04.2012 r.) w 
sprawie umoŜliwienia dojazdu do posesji 

• Wydział Nadzoru Komunalnego znak: NK.7240.15.2012.TPi2 (data wpływu 
04.04.2012 r.) w sprawie uregulowania przewozów prywatnych na terenie 
Sandomierza. 

• Mieszkańcy ul. Staromiejskiej – pismo (data wpływu 05.06.2012 r.) w sprawie 
dzierŜawy lokalu na działce nr 1420/3. 

13. Sprawy róŜne: 
 - propozycje Komisji w sprawie utworzenia w Sandomierzu strefy ekonomicznej, 
 - propozycje Komisji w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta 
14. Wnioski Komisji. 
15. Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie w/w projektu porządku obrad. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do w/w projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
Pan Cezary Gradziński udzielił obszernych wyjaśnień w sprawie proponowanych zmian w 
budŜecie miasta na 2012 r. Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciwnych”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2012 r. 
Pan Cezary Gradziński przedstawił zmiany w uchwale budŜetowej wynikające z przyjęcia 
propozycji zawartych w projekcie uchwały zaopiniowanym w poprzednim punkcie obrad. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o głosowanie „za”. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie  – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu 
Finansowego Gminy Sandomierz na lata 2012-2023. 
Pan Cezary Gradziński wyjaśnił, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały jest pochodną dwóch 
poprzednich projektów. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący Komisji poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii w powyŜszej sprawie. 
Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciwnych”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna 
 
Ad. 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu „Budowa 
zespołu parkingów w otoczeniu Starego Miasta w Sandomierzu” 
Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – 
Inwestycyjnego. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/183/2012 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 
Informację na temat projektu uchwały przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 9 
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 przedstawił Pan Marek Bronkowski. 
Pan Andrzej Gleń przedstawił propozycje poprawek do projektu uchwały: 
W załączniku Nr 3 § 2 pkt 5 po słowach „identyfikatorze mieszkańca” dopisać:   
„i przedsiębiorcy” 
W załączniku Nr 2 pkt 6 dopisać: „i przedsiębiorcy”. 
Przewodniczący Komisji zapytał kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionej poprawki 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
z przyjętą poprawką. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 10  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie „Uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sandomierz na lata 2012-2016”. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu. 
Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 11 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2011 roku Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego sprawozdania. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 12 
Pan Zbigniew Rusak przedstawił kolejno treść pism skierowanych do Komisji. 
Komisja przyjęła informacje i nie wniosła uwag. 
 
Ad. 13 
Komisja nie wniosła propozycji w sprawie utworzenia w Sandomierzu strefy ekonomicznej 
oraz w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. 
 
Ad. 14 
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przedstawienie wniosków: 
 

I. Ustawienie ławek: przy ul. Kościuszki (naprzeciwko budynku Sądu Rejonowego 
i Banku), przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko budynku Policji i Jednostki 
Wojskowej). 
 

II.  Umieszczenie w budŜecie miasta na 2013 rok zadania: asfaltowanie ul. Burka i 
Błonie-boczna. 

 
 

III.  Zwrócenie uwagi na sprzątanie Starego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsc przy krawęŜnikach. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 15 
Pan Zbigniew Rusak stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

    

 

        

Zbigniew Rusak 
   Przewodniczący  

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 

 
 

 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 


