
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 

HANDLU I USŁUG W 2015 ROKU 

 

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

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

i elektrycznych oraz komunikacji miejskie, 

- funkcjonowania spółek komunalnych, 

- organizacji handlu i usług. 

W 2015 roku Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyła 17 posiedzeń  

na których opiniowała między innymi projekty uchwał dotyczące: 

- wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Sandomierzu  

Sp. z o.o. w Sandomierzu na lata 2015 – 2018, 

- ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej. 

- określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na  Pl. 3 Maja 

w Sandomierzu, 

- programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie gminy Sandomierz na rok 2015, 

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz. 

- opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach 

płatnego parkowania na terenie Sandomierza,-  

- zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o. na lata 2015-2019, 

- przywrócenia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej Pl. 3-go Maja w Sandomierzu. 

- przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Sandomierza na okres  

od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 

Komisja dokonała „pozimowego” przeglądu ulic, chodników i placów wspólnie  

z przedstawicielami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za porządki w mieście. Dokonano 

wstępnej kwalifikacji ulic do remontu w trybie pilnym, 

Komisja omówiła różne koncepcje wprowadzenia oznakowania miejsc bezpłatnego 

parkowania na parkingach miejskich dla mieszkańców Sandomierza. 

Na jednym z posiedzeń rozpatrywano zasadność utworzenia Zakładu Zieleni Miejskiej przy 

Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 

Analizowano również zasadności wprowadzenia handlu na płycie Dużego Rynku  

w Sandomierzu. Przyjęto informacje o kosztach poniesionych przez Gminę Sandomierz  

w 2015 roku  na przeprowadzenie remontów na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. 

W ciągu roku komisja rozpatrzyła skargi mieszkańców w tym wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/168/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf  

za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych  

o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie miasta 

Sandomierza, złożone przez sandomierskich przedsiębiorców. 



Komisja przyjęła sprawozdania z działalności SORH S.A. za 2014 rok – z zakresu 

administrowania placu targowego przy ul. Przemysłowej oraz sprawozdania jednostek 

organizacyjnych pozostających w strukturach miasta. 

Komisja przeanalizowała projekt budżetu miasta na 2016 rok w działach: 600 – Transport  

i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa, 900 – Gospodarka 

komunalna. 
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