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                                          Protokół nr 14/14/2007 
                  z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej 
                       Handlu i Usług w dniu 17 grudnia 2007 rok - Ratusz 
                                                  
 
    
  Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
Ad. 1  
 Pan Władysław Teter - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Handlu i Usług stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Porządek obrad przyjęty – 7  głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Informacja – sieć wodociągowa w mieście analiza potrzeb w zakresie rozbudowy  
     na 2008 r. i lata następne. 
4. Opiniowanie projektów uchwał:  
a) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
     21 czerwca 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych, 
 b) w spawie ustalenia  wydatków , które nie wygasają z upływem roku  budŜetowego  
     2007, 
c) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
 d) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
e) w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok, 
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2007 rok, 
g) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej  
     w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, oznaczonej nr ewid. 425/116 o pow. ha na     
     rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid. 425/92. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamkniecie porządku obrad. 
 
 
 
Ad. 3 

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
przedstawił członkom Komisji informację dot. sieci wodociągowej w mieście analiza 
potrzeb w zakresie rozbudowy na 2008 r. i lata następne. 
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Ad. 4 
 
 
a)  

Komisja zapoznała się z projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  
Nr XXXVI/332/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku  
w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani 
Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 8 głosów  „za”,  0 głosów „wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
 
 
 
b) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie ustalenia  wydatków , które nie wygasają z upływem 
roku  budŜetowego 2007. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 8 głosów „za”.  
 
 
c) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok. 

 
Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 

pozytywnie – 8 głosów „za”.  
 
 
 
d) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2007 rok. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 8 głosów „za”. 
 
 
e) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
Miasta na 2007 rok, wraz z uzasadnieniem i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Tamary 
Sochy – Skarbnik Sandomierza zaopiniowała pozytywnie – 8  głosów „za”.  
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f) 
Pani Tamara Socha – Skarbnik Sandomierza przedstawiła uzasadnienie do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 
2007 rok. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 8  głosów  „za”.  
 
g) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, 
oznaczonej nr ewid. 425/116 o pow. ha na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid. 
425/92. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia 
Malec – Naczelnik wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

 
Wniosek Komisji 
- o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad XVI sesji Rady miasta 
Sandomierza, 
- aby Pan Burmistrz upowaŜnił Panią Naczelnik Zofię Malec do  zorganizowania 
spotkania z osobami  zainteresowanymi przedmiotowa sprawą : Pan Alfred S.∗ oraz 
mieszkańcy bloków Mickiewicza 25 i Słowackiego 20 z udziałem Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Handlu i Usług. 
Komisja ustaliła, Ŝe po przeprowadzonym spotkaniu z osobami  zainteresowanymi 
przedmiotową sprawą, zaopiniuje przedłoŜony projekt uchwały. 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 8 głosów „za”. 

 
 
 
Ad. 5,6 

 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Przewodniczący Komisji Statutowej zwraca się z prośbą o przeanalizowanie 
oraz zgłoszenie zaproponowanych przez Komisję zmian do § 5 Załącznik Nr 6 
do Statutu Miasta Sandomierza „Zasady i tryb działania Komisji Stałych Rady 
Miasta”- Część I Zakresu działania Komisji Stałych. 

• Pan Stanisław W.∗ prosi by uwzględnić w projekcie budŜetu na 2008 r 
modernizację ulicy Chwałeckiej w kierunku Sucharzowa. 

Komisja wnioskuje: 
by uwzględnić w projekcie budŜetu na 2008 r modernizację ulicy Chwałeckiej  
w kierunku Sucharzowa. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosów „za”. 
 

• EURO – TOUR SPORT § TRAVEL wnioskuje o wprowadzenie do budŜetu 
miasta na 2008 rok realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa drogi 
osiedlowej dojazdowej do działek 1006/2, 1007/3, 1008/2, 1009/2, 1010/2, 
1011/2, 1012/1, 1012/2 – zgodnie z MPZP osiedla „Kruków”. 

 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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Ad. 7 
       
          Pan Władysław Teter – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i 
Usług. 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                            
                                                                               
                                                                       Władysław Teter 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                       Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


