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                                              Protokół nr 11/11/2007 
       z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                w dniu 23 listopada 2007 roku, godz. 14.00  
 
 
       
 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 - 3   głosy „za”. (Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu): 
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 przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy  
     Miejskiej Sandomierz”, 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach  
    stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyraŜenia zgody na udzielenie  
    bonifikaty,  
d)  w sprawie  sprzedaŜy nieruchomości  gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  
   ul. Portowej, 
e) w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu w rejonie  
    ulic Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu, 
f) uchwały  w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
     osiedla ”Starówka” w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi. 
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. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie - 3  głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 „głosów przeciwnych”. Jedna osoba 
nie brał udziału w głosowaniu. 
 
b) 

Pani Iwona Głowacka - Dzieciuch – Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz”. 
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Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 2  głosy  „za”, 1  głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 

 
c)  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad  sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz wyraŜenia 
zgody na udzielenie bonifikaty przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia Malec - 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu – opinia pozytywna. 
 
d) 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w Sandomierzu przy ulicy Portowej, przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia Malec – 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 3  głosy „za”, 0  głosów „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
e) 

Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury przedstawił 
projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu w rejonie ulic Lubelskiej i Zamiejskiej w Sandomierzu. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 3 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 

 
f) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Starówka” w Sandomierzu.  
 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Wiesław Polak – 
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.  
 

Pan Andrzej Gleń  - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały. 

Wynik głosowania: 2  głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 „głosów 
„przeciwnych” – opinia pozytywna. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 4,5 

Komisja zapoznał się z treścią pism w których: 
• Burmistrz Miasta Sandomierza odpowiada na wnioski zawarte w Protokole  

Nr 10/10/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa z dnia 5 października 2007 r. 
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• Starosta Sandomierski przekazuje informację dot. wniosku Pracowni Architektoniczno 
– Urbanistycznej i Twórczości Artystycznej „HORTUS” Katowice na usunięcie 235 
szt. drzew i krzewów z terenu parku miejskiego w ramach opracowanego przez w/w 
firmę planu rewitalizacji parku. Jednocześnie prosi  o opinię Radę Miasta 
Sandomierza w sprawie wycinki i nasadzeń drzew i krzewów. 
Pan Grzegorz CieŜ – udzielił wyjaśnień dot. w/w sprawy – pismo wyjaśniające 

stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje, aby projekt przebudowy parku został poddany konsultacjom społecznym 
poprzez wyłoŜenie projektu przez okres 2 – 3 tygodni. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 2 głosy „za”, 1  głos „wstrzymujący się”,  
1 głos „przeciwny”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 

 
Pani GraŜyna Grzesiak – Inspektor w Wydziale Referatu Podatków i Opłat 

poinformowała członków Komisji o komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2007 r., która wyniosła 58,29 zł za 1 dt. 

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniŜenia ceny skupu 

Ŝyta do celu wymiaru podatku rolnego na 2008 rok. 
Komisja proponuje, aby obniŜono cenę skupu Ŝyta do celu wymiaru podatku rolnego 

ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za  
za 1 dt. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 3 głosy „za”, 1  głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
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 
 


