
                                                  
                                                                                                                              
                                                        Sprawozdanie 
          z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług  
                       w 2009rok 
 
 
 W roku 2009 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług odbyła czternaście 
posiedzeń.  
 Zgodnie z zakresem swojej działalności zawartym w Statucie Miasta Sandomierza 
Komisja zajmowała się opiniowaniem wielu projektów uchwał w tym projektu budŜetu na 
2009 rok wprowadzając następujące uwagi: 

• w dziale – 600 Transport dopłata do biletów PGKiM, 
• w dziale – 900 Gospodarka Komunalna zwiększenie opłaty za administrowanie 

lokalami socjalnymi wynajętymi od SBM Sandomierz, 
• zmniejszenie wydatków na odszkodowania za nie zapewnienie przez Gminę 

Sandomierz lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisyjnymi. 
Komisja między innymi zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 

- zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia PGKiM, oraz podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w 
Sandomierzu, 
 - określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej od środków  

     transportowych i ich części a takŜe akcesoriów do środków transportowych 
     oraz  sposobu poboru tej opłaty, 
 - nabycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny 
     oznaczonej nr działek 885/3 i nr 904/2, stanowiącej pas przejścia pieszego pomiędzy  
      ulicą Nową i ulicą Kruczą,  
 -nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu obręb PrawobrzeŜny,  
    wchodzący w skład drogi publicznej – ulicy Holowniczej, 
 - oddania gruntu w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego 
     nieograniczonego – Plac 3 - go Maja z przeznaczeniem pod zagospodarowanie 
     na cele zabudowy usług i handlu z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą, 
 - przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 
 - uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych, 
 - ustalenia przebiegu dróg gminnych, 
 - ustalenia lokalizacji targowiska, 
 - zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Sandomierza, 
 - zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
      i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
      i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sandomierzu na  lata 2009 – 2012, 
 -w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody 
      i odprowadzania ścieków, 
 - zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sandomierzu na 2009 rok, 
 - zmieniającej uchwałę Nr XXXII/283/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 
     kwietnia 2009 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku  
      miejskim przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu,  


