
 

 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług za 2020 rok 

 

 

W 2020 roku odbyło się 14 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 oraz parkowania pojazdów mechanicznych na terenie miasta Sandomierza.  

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. Informacja o funkcjonowaniu i planach rozwoju komunikacji miejskiej w Sandomierzu; 

2. Informacja o funkcjonowaniu Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej; 

3. Informacji o selektywnej zbiórce śmieci i gospodarowaniu odpadami; 

4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

5. Zapoznanie się z treścią: „Protokołu oraz zaleceniami pokontrolnymi dot. kontroli 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o. w Sandomierzu ze 

szczególnym uwzględnieniem systemu kadrowo – płacowego oraz realizacji zamówień 

publicznych”.  

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

1. O dokonanie odwodnienia lub drenażu bloków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy 

Trześniowskiej ze względu na obfite opady deszczu co powoduje, że woda zalewa budynki                 

i uniemożliwia bezpieczne dojście do nich; 

2. O oczyszczenie rynien i zadaszenia nad rynkiem warzywnym mieszczącym się na Placu 3 Maja; 

3. O usunięcie starego i spróchniałego pnia drzewa rosnącego przy rondzie na ulicy 11 listopada; 

4. O włączenie w trybie pilnym oświetlenia ulicznego we wszystkich częściach Miasta 

Sandomierza w pełnym zakresie w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców; 

5. O podjęcie zdecydowanych działań w związku ze wzrostem liczby dzikich zwierząt odważnie 

wkraczających na tereny „peryferyjne”  i obrzeża miasta (np. dzików). Znaczna liczba dzikich 



zwierząt zagraża bezpieczeństwu mieszkańców w szczególności w godzinach wieczornych                 

i nocnych; 

6. O informację na temat aktualnego zaawansowania robót związanych z modernizacją 

oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sandomierza; 

7. O informacje, o stanie realizacji programu „Infrastruktura systemu monitorowania 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych” – rozbudowa monitoringu miejskiego; 

8. O możliwość zmiany zapisów prawa lokalnego w zakresie parkowania pojazdów na 

podwórkach kamienic zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, w taki sposób, by                        

z możliwości tej mogli korzystać wyłącznie osoby zamieszkujące daną kamienice, a nie jak 

dotychczas osoby zameldowane. 

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

Sandomierza za 2019 rok oraz projekt budżetu miasta na 2021 rok w działach: 400 - Wytwarzanie                    

i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71035 – Cmentarze oraz 900 - gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska. Komisja nie wniosła żadnych uwag i zmian. Projekt budżetu na 2020 

rok został zaopiniowany pozytywnie.  

Komisja zakończyła pracę w 2020 roku w 12- osobowym składzie. 

 

 

Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji  

 


