
KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG 

Sprawozdanie z pracy w 2012 r. 

 
 W 2012 roku Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyła czternaście  
posiedzeń. 
 Podczas prac związanych z opiniowaniem projektów uchwał, w pracach Komisji brali 
udział: Zastępca Burmistrza, Prezes PGKiM sp. z o.o., SORH S.A,  pracownicy Urzędu Miasta. 
 Statut Miasta Sandomierza powierza Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług 
bardzo szeroki zakres działania dotyczący funkcjonowania miasta w związku z powyższym 
opiniowała projekty uchwał dotyczące: 
- wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów oraz określenie miejsc płatnego parkowania, 
 - określenia miejsc prowadzenia sprzedaży targowiskowej, 
-  planów związanych z budową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 
2015, 
- zmian w zasadach wynajmowania  i wydzierżawiania obiektów sportowych MOSiR, 
- wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu  
zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Sandomier,z 
- określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów, 
- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Sandomierz na 
lata 2012-2016”, 
- powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu 
Spółka z o.o.  wykonywania usług na terenie miasta Sandomierza w zakresie: zimowego 
utrzymania dróg i chodników, oczyszczania ręcznego placów, chodników, schodów i 
parkingów, utrzymania zieleni miejskiej, wywozu nie segregowanych odpadów, 
- zmian w budżecie miasta na 2012 rok, 
 Wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów w obecności przedstawicieli PGKiM sp. z o.o. 
analizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzanie ścieków komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 W dniu 5 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie na temat sposobu naliczania opłat 
za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 
Zakwestionowano plan budowy części kanalizacji ul. Kwiatkowskiego stojąc na stanowisku że 
teren ten powinien być traktowany jako całość. 
Komisja dokonała analizy projektu budżetu miasta na rok 2013 w działach: 
- 600 - transport i łączność, 
- 700 – gospodarka mieszkaniowa, 
- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
Komisja zapoznała się z treścią sprawozdań z działalności spółek: Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  
Dokonała analizy realizacji bieżących remontów cząstkowych ulic. 
Komisja odbyła pięć posiedzeń poświęconych dokładnej analizie projektów uchwał, 
związanych z wdrożeniem w mieście nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, współpracując z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa i Budżetu i Finansów. Opracowała szereg poprawek między innymi do regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza.   Negatywnie zaopiniowała 



projektu uchwały  w sprawie powierzenia  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sandomierzu Spółka z o.o. wykonywania usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w Mieście Sandomierz, stojąc na stanowisku, że usługi te powinien 
wykonywać przedsiębiorca wyłoniony z przetargu. 

W swojej pracy kierowano się zasadami dobrze pojętego interesu społecznego i dobrem 
mieszkańców miasta. 
       Zbigniew Rusak 
     Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

   Handlu i Usług 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


