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                                              Protokół nr 12/12/2007 
       z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                w dniu 18 grudnia 2007 roku, godz. 16.00  - Ratusz 
 
 
       
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności (Załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 1  
        Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad - 4   głosy „za”.  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie     
    ulicy Zarzekowice w Sandomierzu, 
b) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu  
     obręb LewobrzeŜny, oznaczonej nr ewid. 425/116 o pow. ha na rzecz właścicieli przyległej  
     działki nr ewid. 425/92. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Zarzekowice w Sandomierzu. 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie w załączniku Nr 2 do przedmiotowego projektu uchwały 
następującej zmiany: 
Finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących 
do zadań własnych gminy będzie odbywać się ze środków własnych inwestora lub gminy. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 4 głosy „za”. 
Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem 
poprawki Komisji – 4 głosy „za”. 
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, oznaczonej nr 
ewid. 425/116 o pow. ha na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid. 425/92. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia Malec – 
Naczelnik wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
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Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 3 głosy  „za”,  0 głosów „wstrzymujący się”, 1  głos „przeciwny”. 
 
 
 
Ad. 4,5 

Komisja zapoznał się z treścią pism: 
• Pani Joanna Szymańska przesyła skargę z załącznikami na czynności Pana Wiesława 

Polaka – Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu. 
Komisja zapoznała się z w/w pismem oraz wysłuchała wyjaśnień Pana Wiesława 

Polaka Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu w przedmiotowej sprawie. 

 
• Pani Krystyna M.∗ wzywa Radę Miasta Sandomierza do uchylenia Uchwały  

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działki  
o nr ewid. 899 połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zawichojskiej. 
 

 
Ad. 6 
       
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad  
i zamknął posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
 
 
                                                                
                                                                              
                                                                           Andrzej Gleń 
                                                                     Przewodniczący Komisji  
                                                                     Gospodarki Przestrzennej,  
                                                               Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


