
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG  

W 2016 ROKU 

W 2016 roku komisja odbyła szesnaście posiedzeń. 

Znaczna część pracy polegała na opiniowaniu projektów uchwał, wnoszonych do 

Rady Miasta przez Burmistrza Sandomierza. 

Komisja zajmowała się sprawami zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie Miasta 

Sandomierza.  

Dwa posiedzenia komisji były poświęcone przeprowadzeniu analizy funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. Zapoznano się z przepisami regulującymi transport zbiorowy. 

Zaproszono wszystkich przewoźników prywatnych działających w mieście oraz 

przedstawicieli Zakładu Komunikacji Miejskiej – PGKiM w Sandomierzu sp. z o.o.   

Omówiono zagadnienia związane z obniżeniem kosztów przejazdów, określeniem 

przystanków oraz zasad korzystania z tych przystanków, współpracy przewoźników 

poprzez ścisłe stosowanie się do rozkładów jazdy. 

Po przeprowadzeniu stosownej analizy wyraziła opinię w sprawie rozwiązania spółki 

akcyjnej pod firmą : Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. 

Przedyskutowano zasadność powołania zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie” 

Komisja opiniowała szereg projektów uchwał w tak ważnych sprawach jak: 

- ustalenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

- określenie miejsc w których prowadzona jest targowiskowa sprzedaż na terenie 

Sandomierza oraz określenia inkasentów, 

-  wysokość jednorazowych dziennych stawek opłat targowych na targowiskach miejskich, 

- wysokość opłat za wstęp do obiektu użyteczności publicznej w Sandomierzu : Bramy 

Opatowskiej, 

- gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym regulamin utrzymania czystości  

i porządku, 

- ustalenie regulaminu placów zabaw na terenie Miasta Sandomierza. 

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Sandomierz na rok 2016. 

- zasady dofinansowania rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

Duża część pracy komisji była poświęcona omówieniu sprawozdań z działalności jednostek 

podlegających miastu w tym z działalności SORH S.A. w charakterze inkasenta placu 

targowego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu za 2015 rok. 

Przyjęto informację o realizacji budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok  

w działach; 

600 – Transport i łączność 

 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

 71035 – Działalność usługowa, cmentarze 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

Wprowadziła wnioski do projektu budżetu i przekazała je do analizy Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Wiesława Sabat – Przewodnicząca Komisji 

 

 


