
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU  

I USŁUG ZA 2021 ROK 

 

 

W 2021 roku odbyło się 9 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług. Komisja 

pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy dostosowując tematykę i terminy spotkań do aktualnych 

potrzeb. W posiedzeniach komisji uczestniczyli: radni wchodzący w skład komisji, radni nie będący 

członkami komisji, pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, przedstawiciele sandomierskich 

instytucji, prezesi spółek miejskich oraz mieszkańcy Sandomierza.  

Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług na bieżąco opiniowała projekty uchwał w zakresie 

działania komisji i wnikliwie rozpatrywała pisma skierowane do komisji. Do najważniejszych 

zagadnień, które były przedmiotem obrad komisji są uchwały dot. systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, parkowania pojazdów mechanicznych na terenie miasta, komunikacji publicznej, 

pozbawienia i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz przyjęcia projektu „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz”.  

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami komisja zajmowała się tematami związanymi z działalnością 

przedsiębiorstw, zakładów i spółek podległych Burmistrzowi Sandomierza oraz działalności firm na 

terenie miasta np.: 

1. O funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ze szczególnym uwzględnieniem 

działań inwestycyjnych; 

2. O funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego ze 

szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych; 

3. O funkcjonowaniu i rozbudowie Cmentarza Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem 

infrastruktury technicznej w tym dróg dojazdowych i miejsc parkingowych; 

4. O funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym możliwości nawiązania nowych połączeń; 

Komisja Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług zgłosiła m. in. następujące wnioski: 

1. Racjonalizacji i uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

2. Zaangażowania samorządu w poprawę estetyki ronda Radiotechników w Sandomierzu u zbiegu 

ulic Wojska Polskiego i 11 - go Listopada. 

3. Dokonywania w przyszłości przez samorząd ekonomicznych analiz w celu weryfikacji 

ewentualnych skutków dla budżetu miejskich inwestycji i przedsięwzięć. 

4. Podjęcia działań zmierzających do sprawniejszego i efektywniejszego odśnieżania ulic na 

terenie miasta. 

5. Uporządkowania terenu zbiornika retencyjnego „Atramentówka” przy ul. Portowej                        

w Sandomierzu (usuniecie martwych, złamanych drzew). 

6. W sprawie zobligowania Burmistrza Miasta do podjęcia działań zmierzających do dokonania 

kolejnej aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza.  

7. O przygotowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na wymianę starych pieców i montaż 

fotowoltaiki oraz o przekazanie informacji dot. przyszłości dworca autobusowego                                 

w Sandomierzu.  

8. Podjęcia działań zmierzających do realizacji wniosków Stałego Zespołu ds. Przeglądu Wykazu 

Tras Linii Autobusowych tj. uruchomienie nowego kursu na trasie Koćmierzów – ul. Powiśle – 

ul. Krakowskiej oraz określenie przystanków na ul. Krakowskiej; 



9. O zorganizowanie spotkania z osobami, którzy handlują na terenie Twój Rynek 

zlokalizowanego na Placu 3 Maja w celu wysłuchania potrzeb handlowców. Ponadto komisja 

wnioskuje o rozważenie przez samorząd dokonania zmian w wyglądzie wiaty, która obecnie nie 

chroni od wiatru i słońca; 

Ponadto Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opiniowała Raport o stanie Gminy 

Sandomierza za 2020 rok oraz projekt budżetu miasta na 2022 rok w działach:  

a) 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę; 

b) 600 - Transport i łączność- dochody/wydatki; 

c) 710 - Rozdz. 71035 - Działalność usługowa – Cmentarze – dochody/wydatki; 

d) 700 - Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność; 

e) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody/wydatki. 

Komisja nie wniosła żadnych uwag i zmian. Projekt budżetu na 2022 rok został zaopiniowany 

pozytywnie.  

Komisja zakończyła pracę w 2021 roku w 12- osobowym składzie. 

 

 

 

Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji  

 

 

 

 


