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                                              Protokół nr 18/6/2008 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                           w dniu 27 maja 2008 rok  
 
    
   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”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
b) nabycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę drogi – ulicy  
    Kubeszewskiego, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 

 
 
Ad. 3,4,5 
 
a)  
 Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin 
Dorzecza Koprzywianki,   przedstawili i wyjaśnień udzielili: Pan Marek Bronkowski – 
Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale 
Nadzoru Komunalnego. 

Komisja po przeanalizowaniu projektu Statutu Ekologicznego Związku  Gmin 
Dorzecza Koprzywianki wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian: 
- w  Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania”  
§ 8.1 Zgromadzenie jest władzą stanowiącą Związku. Do udziału w Zgromadzeniu  
z głosem stanowiącym uprawnieni są wójtowie (burmistrzowie) gmin- członków 
Związku lub osoby wybrane przez rady gmin- członków Związku, przy czym liczba 
głosów przypadająca w kaŜdej gminie jest zaleŜna od liczby mieszkańców i wynosi: 
- Baćkowice (w zaleŜności od ilości mieszkańców wpisać liczbę głosów) 
- Bogoria, 
- Iwaniska, 
- Klimontów, 
- Koprzywnica , 
- Lipnik, 
- Łoniów, 
- Obrazów, 
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- Opatów , 
- Samborzec, 
- Sandomierz, 
- Sadowie. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
- w  Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania” § 11.2 Uchwała 
jest przyjętą, jeŜeli za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość statutowej 
liczby głosów. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
- w Części III „Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania”  
§ 12.3 Przewodniczący lub jego Zastępca przygotowuje, zwołuje i prowadzi obrady 
mając na celu ich skuteczność i sprawność, udziela głosu, pilnuje prawidłowości 
protokółu, zarządza sprostowanie protokółu.  

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
- w Części V „ Zmiany członkostwa i likwidacja” w § 18.2 W nocie Rada gminy zawrze 
zobowiązanie do przyjęcia Statutu związku, wniesienia wkładu w wysokości 
odpowiadającej liczbie mieszkańców oraz nakładów poniesionych przez Związek  
do dnia przyjęcia nowej Gminy. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku  Gmin Dorzecza 
Koprzywianki wraz z poprawkami Komisji – zaopiniowali pozytywnie: 3 głosy „za”,  
0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie: 3 głosy „za”, 0 głosów 
przeciwnych, 1 głos „wstrzymujący się”. 
 
 
b) 

 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej z 
przeznaczeniem pod budowę drogi – ulicy Kubeszewskiego wraz uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
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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 


