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Protokół Nr 22/9/2016 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

6 grudnia  2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Lebida– Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Lebida stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości 

gruntowej. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok w działach; 

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005  gosp. gruntami i nieruchomościami dochody 

bieżące i majątkowe, 

- 710 – Działalność usługowa.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2017-2019. 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 ‘za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej – 

Gmina Sandomierz nabywa w drodze darowizny grunty zajęte pod drogę gminną ul. Mokoszyńska. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. Zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii 

pozytywnej? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Pan Andrzej Lebida poprosił Panią Barbarę Grębowiec – Skarbnika Miasta - o przedstawienie kolejno 

danych z projektu budżetu na 2017 rok, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz 

udzielanie wyjaśnień na zadawane pytania. 

W trakcie analizy materiału radni nie wnieśli uwag. 

Komisja prześledziła część projektu budżetu miasta w działach: 

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005  gosp. gruntami i nieruchomościami dochody bieżące  

i majątkowe, 

- 710 – Działalność usługowa.  



 

2 
 

Pan Andrzej Lebida poprosił o zgłaszanie poprawek do projektu budżetu miasta. 

Brak zgłoszeń. 

Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie budżetu miasta na 2017 

rok. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad poinformował, że powyższe stanowisko komisji przekaże Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  

na lata 2017-2019. 

Objaśnienia do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Grębowiec. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o glosowanie. Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad poinformował, że powyższe stanowisko komisji przekaże Komisji Budżetu  

i Finansów. 

Ad. 6 

Brak wniosków. 

Ad. 7 

Pan Andrzej Lebida stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

Andrzej Lebida 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


