
KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG 

Sprawozdanie z pracy w 2013 r. 

 

 Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług należą sprawy: 

- infrastruktury miejskiej, zwłaszcza dróg, urządzeń ciepłowniczych, wodnych, gazowych  

i elektrycznych oraz komunikacji miejskiej, 

- funkcjonowania spółek komunalnych, 

- organizacji handlu i usług. 

 

W 2013 roku Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyła osiem posiedzeń. 

 

W dniu 21 lutego 2013 roku zaopiniowano projekty uchwał: 

-  w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. na lata 2013-2016, 

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

- przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

poszerzenia cmentarza w Sandomierzu, 

- przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

terenu usług komercyjnych w Sandomierzu. 

 

W dniu 26 marca 2013 roku omówiono zasady umieszczania reklam na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Sandomierz. Komisja zapoznała się i zaopiniowała Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032. 

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności SORH S.A. za 2012 rok – z zakresu prowadzenia 

placu targowego przy ul. Przemysłowej. 

 

Na posiedzeniu w  dniu 21 maja 2013 roku Komisja przeanalizowała zmiany dotyczące 

określenia opłat  za parkowanie  pojazdów  samochodowych na drogach publicznych w 

strefach  płatnego parkowania na terenie Sandomierza, regulamin utrzymania czystości  

i porządku  na terenie  miasta Sandomierza. 

Zaopiniowała projekty uchwał w sprawach: powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sandomierzu  prowadzenie punktu selektywnej 

zbiórki  odpadów  komunalnych oraz wykonywania  usług w zakresie  zagospodarowania 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych  od  właścicieli nieruchomości. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt rozwiązania spółki Sandomierskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. 

Jedno z posiedzeń poświęcone było weryfikacji wykonanych remontów dróg oraz utrzymania 

i obsługi parkingów. 

Komisja zapoznała się i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 

2013’ 

 

W dniu 4 listopada 2013 roku Komisja zaopiniowała projekty uchwał w sprawie regulaminów 

targowisk przy ul Przemysłowej oraz przy Pl. 3-go Maja. Zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie zatwierdzenia  ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  

z powierzchni  zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej  

i ogólnospławnej na terenie Miasta Sandomierza na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 

grudnia 2014 roku. 



 

 

W dniu 28 listopada 2013 roku zaopiniowano projekt budżetu miasta na 2014 rok w działach: 

 600 – Transport i łączność 

 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 710 – Działalność usługowa 

 900 – Gospodarka komunalna. 

       

Zbigniew Rusak – Przewodniczący Komisji 


