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Protokół Nr 11/2/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w dniu 6 lutego 2012 r. 

 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił plan posiedzenia: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych. 

• ul. Powiśle 
• ul. Piętaka 
• ul. Mokra. 

 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości  
 gruntowej. 
5. Wnioski Komisji. 
6.  Zamknięcie obrad. 
W/w porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 

• ul. Powiśle 
 
Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Panią Barbarę Rajkowską – 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 

• ul. Piętaka 
 
Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Panią Barbarę Rajkowską. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 

• ul. Mokra 
 
Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Panią Barbarę Rajkowską. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości  
gruntowej. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Barbara Rajkowska, wskazując Ŝe teren przejęty przez gminę 
ma słuŜyć jako droga dojazdowa do kilku sąsiadujących działek. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 4 „za” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z przedstawionymi przez Pana Andrzeja Bolewskiego – Radnego, 
członka Komisji – projektami uchwał w sprawie: 

• Aktualizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sandomierza do roku 2015” 
• WyraŜenia zgody na objęcie specjalną strefa ekonomiczną Euro Park Mielec 

gruntów połoŜonych w Sandomierzu. 
 
 

Ad. 6 
Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 
 

      Marek Chruściel  
   Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  

     Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


