
Protokół Nr 31/15/2016 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 

     z posiedzenia w dniu 9 grudnia 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Andrzej Juda, Piotr Majewski, Robert Pytka. 

Ad. 1 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pani Wiesława Sabat przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z treścią wniosków komisji do projektu budżetu miasta na 2017 rok 

(sprawdzenie treści ustaleń z posiedzenia komisji w dniu 6.12.2016 r.) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  

z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej  

i ogólnospławnej na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2017 r. do  

31 grudnia 2017 r. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia miejsc,  

w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

7. Sprawy różne, zapoznanie się z korespondencja skierowana do komisji, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Przewodnicząca komisji zapytała radnych czy sa uwagi do sporządzonego zestawienia zmian 

do projektu budżetu miasta na 2017 rok 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług  

Załącznik Nr 4 

Poz. 2  Dz. 60016 – przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc 

parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ul. Maciejowskiego i Cieśli  

w Sandomierzu  

zmniejszenie o 500 000,00 zł 

zwiększenie - kwota z przeznaczeniem na budowę zadaszenia boiska ORLIK przy Szkole 

Podstawowej  Nr 1  

Poz. 12 Dz. 60016  Budowa parkingu przy ul. T. Króla 

Zmniejszenie o 100 000,00 zł 



Zwiększenie  o kwotę 100 000,00 zł  w poz. 30 Dz. 90095 – Budowa placu zabaw przy ul 

Wielowiejskiej (…) 

Załącznik Nr 3 

Poz. 15 Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

Zmniejszenie o 170 000,00 zł 

Zwiększenie –  100 000,00 zł adaptacja budynku przy ul Podmiejskiej na świetlicę osiedlową 

     70 000,00 zł - uporządkowanie i zagospodarowanie działki przy ul. Błonie. 

Poz. 15 Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

Zmniejszenie o 140 000,00 zł 

Zwiększenie – 100 000,00 zł – budowa chodnika ul. W. Polskiego odcinek od ul. 

Kochanowskiego do ul. Suchej 

  40 000,00zł – budowa oświetlenia ul. Topolowej 

Poz. 15 Dz.90095 – budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu 

Zmniejszenie  o  310 000,00 zł 

Zwiększenie  - 250 000,00 – oświetlenie ul. Koćmierzów 

     30 000,00 zł odwodnienie ul. Brzeskiego 

     30 000,00 zł – asfaltowanie ul. Kotwicznej 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodnicząca zapytała kto jest za? 

Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni 

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej  

na terenie miasta Sandomierza na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału 

Nadzoru komunalnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – pinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia miejsc, w których 

prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie Sandomierza. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – pinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej  

na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – pinia pozytywna. 

 



 

Ad. 7 

Pan Zenon Smuniewski poprosił o zapoznanie się i zaopiniowanie projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod 

nazwą „Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy”. Projekt ten wniesie Burmistrz 

do porządku obrad najbliższej sesji. Uznano, że na wyposażenie zakładu wystarczą środki  

w wysokości 200 000,00 zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o wydanie opinii pozytywnej. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – pinia pozytywna. 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Radny Andrzej Anwajler – projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sprzedaży mieszkań. 

- Stowarzyszenie Kupców Małego Rynku – dotyczy uporządkowania handlu. 

- Burmistrz Sandomierza odpowiedź do Sandomierskiego Stowarzyszenia Kupieckiego 

(NK.3132.103.2016.JSZ) 

- Mieszkaniec miasta dot. śmietnika na rogu ul. Żydowskiej i Opatowskiej. 

 

Ad. 8 

Pani Wiesława Sabat stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

    Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

 

 

 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 


