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Sprawozdanie z pracy w 2011 r. 
 
 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyła dwanaście posiedzeń. 
Zgodnie ze swoim zakresem działalności zawartym w Statucie Miasta Sandomierza, zajęła się 
w pierwszej kolejności opiniowaniem projektu budŜetu na rok 2011 w działach:  

- 600 -  transport i łączność 
- 700 – gospodarka mieszkaniowa 
- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Wypracowano wnioski i propozycje zmian  do projektu uchwały budŜetowej i przekazano do 
Skarbnika Miasta celem dokonania korekty. WaŜnym elementem dyskusji było omówienie 
moŜliwości utworzenia Zakładu Zieleni Miejskiej w Sandomierzu. 
W dniu 10 lutego 2011 r.odbyło się posiedzenie analizujące działalność Sandomierskiego 
Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A. 
Komisja zapoznała się z treścią sprawozdań z działalności spółek: Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Komisja dokonała analizy realizacji bieŜących remontów cząstkowych ulic, omówiła 
koncepcję budowy parkingu wzdłuŜ ul 11 Listopada i ul. Suchej oraz efektywność obsługi 
parkingów w mieście. 
Komisja opiniowała szereg projektów uchwał do najwaŜniejszych naleŜą projekty   
w sprawach: 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego   zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. 
uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za odbiór odpadów.  
ustalenia cen za przewóz osób środkami  komunikacji miejskiej. 
trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie 
gminy Sandomierz (…) 
wprowadzenia na terenie Miasta Sandomierza opłaty od posiadania psów od 01 stycznia 
2012 roku. 

WaŜnym wydarzeniem dla Komisji było zorganizowane w dniu 17 sierpnia 2011 r. spotkania 
z udziałem przedstawicieli Rady Miasta Tarnobrzega i Rady Powiatu Sandomierskiego w celu 
omówienia problemów przeciwpowodziowych. Rezultatem spotkania było utworzenie 
zespołu roboczego złoŜonego ze specjalistów do spraw zabezpieczenia terenów zalewowych 
przed skutkami powodzi.  
W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawicie samorządów: Sandomierz, Tarnobrzeg, Dwikozy, 
Zawichost, Gorzyce zadeklarowali wspólne poparcie dla następujących priorytetowych 
działań: 

1. Usunięcie z terenów międzywala drzew i krzewów wraz z systemem korzeniowym. 
2. PodwyŜszenie i umocnienie wałów ochronnych. 
3. Pogłębienie terenu międzywala Wisły i dopływów z moŜliwością wykorzystania ziemi 

do podwyŜszenia wałów. 
4. Pogłębienie koryta rz. Wisły i jej dopływów. 
5.  Eliminację barier związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na wydobycie piachu   
 i Ŝwiru z rzek.  
6. Doprowadzenie do uporządkowania  stanu własności terenu: międzywala, rzeki    
 i wałów w taki sposób, aby zarządzał nimi jeden właściciel. 



7. Weryfikację obszarów Programu „Natura 2000” oraz rezerwatów przyrody ze 
względu na stan wyŜszej konieczności. 

8. Zabezpieczenie odpowiedzialnych instytucji w środki finansowe do wykonania zadań 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz bieŜącym utrzymaniem 
wałów   

      i międzywala. 
9. Rozwiązanie problemu odprowadzenia stagnującej wody na obszarze zalewowym – 

budowa przepompowni”. 
Wymienione wyŜej wnioski przesłano do wykorzystania Wojewodzie Świętokrzyskiemu. 
Jedno z posiedzeń Komisji odbyło się na  terenie osiedla przy ul. Baczyńskiego. Komisja  
dokonując przeglądu urządzeń przeciwpowodziowych opracowała listę koniecznych zadań 
remontowych.  
Na posiedzeniach wypracowano między innymi wnioski dotyczące: 

ujednolicenia straganów handlowych  na płycie Rynku Starego Miasta, 
udroŜnienia studzienek kanalizacji burzowej na terenie prawobrzeŜnego Sandomierza, 
dokonania aktualizacji dokumentu Program Rewitalizacji Sandomierza. 

W swojej pracy kierowano się zasadami dobrze pojętego interesu społecznego i dobrem 
mieszkańców miasta. 
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