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                                                     Sprawozdanie 
        z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług za 2008 rok 
 
 
 W roku 2008 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyła jedenaście 
posiedzeń, na których oprócz podstawowego zadania, jakim jest opiniowanie uchwał Rady 
Miasta Sandomierza zajęła się analizą projektu budŜetu oraz realizacją zadań inwestycyjnych 
zaplanowanych na ten rok. 
 Zgodnie z nakreślonym zakresem swojej działalności zawartym w Statucie Miasta 
Sandomierza Komisja zajmowała się opiniowaniem projektu budŜetu na 2008 rok. 
Szczegółowo rozpatrzono równieŜ realizację inwestycji za III kwartały 2008 roku  
oraz przyczyny, dla których niektóre zadania nie zostały wykonane. 
 Następnym elementem prac Komisji zgodnie z załoŜeniami planu pracy była sprawa 
dot. funkcjonowanie placów targowych estetyka handlu i usług gastronomicznych  
oraz Sandomierskiego Rynku Hurtowego w Sandomierzu. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zajmowała się opiniowaniem wykonania 
budŜetu za I półrocze 2008 roku w części dotyczącej zakresu działania Komisji. 

Na jednym z posiedzeń Komisja zajęła się analizą komunikacji miejskiej 
Sandomierzu: stan taboru, finansowanie, koszty utrzymania w 2007 roku oraz propozycje  
na 2008 rok. 
 

Komisja zapoznała się z informacją: 
• na temat ceny za wywóz odpadów komunalnych, 
• dot. koncepcji zagospodarowania Placu 3-go Maja w aspekcie planowanych 

inwestycji, 
• dot. wstępnego projektu zagospodarowania Placu targowego przy ul. Przemysłowej    

(niezbędne inwestycje np. odblokowanie wjazdu i wyjazdu na w/w placu,   
utwardzenie placu, poszerzenie placu), 

• dot. o działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
 w Sandomierzu, 

• dot. działalności  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu: 
- ochrona środowiska – stan aktualny – potrzeby, 
- remonty wykonywane w okresie od 01.01.2007 r. do 31.10.2008 r., 
- zadania inwestycyjne, 
-planowana modernizacja i zdania inwestycyjne na lata 2009 – 2010, 
- sieć ciepłownicza.  
 
Z racji szerokiego zakresu swojej działalności Komisja zaopiniowała wiele projektów 

uchwał w tym między innymi projekty uchwał w sprawie: 
 - zatwierdzenia taryf na zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia   
     ścieków oraz określenia ceny oczyszczania ścieków przez Zakład Oczyszczania Ścieków  
     w Sandomierzu, 
- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy    
   Sandomierz w latach 2008 – 2012, 
- ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
- przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
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- określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim zlokalizowanym na Placu  
    3-go Maja w Sandomierzu, 
- przyjęcia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012, 
- zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
    Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  
     przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”, 
- w związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –  
     ściekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach  
     Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
- określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim – „Zieleniaku”   
      zlokalizowanym przy ul. Koseły w Sandomierzu, 
- określenia inkasenta opłaty targowej na Rynku Starego Miasta, Małym Rynku oraz innych    
    miejscach na terenie Sandomierza, w których prowadzona jest sprzedaŜ, 
- likwidacji zakładu budŜetowego „Zakład Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu”, 
- wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego  
    transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza. 
- wprowadzenia dopłat do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na środki lokalnego   
    transportu zbiorowego na terenie miasta Sandomierza, 
- zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19  
    listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania   
    realizowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”. 

Znaczną część pracy Komisji stanowiło rozpatrzenie pism kierowanych przez 
Burmistrza Sandomierza, Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oraz mieszkańców. 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Władysław Teter 
                                                                             Przewodniczący Komisji  
                                                               Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług 
 
 
 


