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                                              Protokół nr 33/8/2009 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                          w dniu 23 listopada 2009 roku 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 10:00 
Godzinna zakończenia – 11:30 
      
  
     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 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2010 r. 
b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2010 r. 
c) nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, 
d) wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości  gruntowej, 
e) wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości gruntowej, 
f) rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego gruntu, 
g) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
    30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków   
    Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Sandomierzu na    
     2009 rok, 
h) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  
    uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli    
     nieruchomości  oraz na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych  i transport    
     nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
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Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości od 01.01.2010 r. wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Monika 
Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat  w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2010 r. 

 
 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień 

udzieliła: Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat  w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu. 
 

 Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat  w Urzędzie Miejskim  
w Sandomierzu przedstawiła informację w sprawie podatku rolnego, Ŝe został 
ogłoszony Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2009 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 
r. wynosi 34,10 zł za 1 dt.  
 
c) 
  Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych połoŜonych  
w Sandomierzu obręb Poscaleniowy oznaczonych: nr 934/48, nr 960/15, nr 1230/13 
stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, zajętych pod drogę gminną – ulicę 
Schinzla. 
  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
d) 

Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na zbycie nieruchomości  gruntowej połoŜonej w Sandomierzu obręb Kamień 
Plebański zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
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Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła: Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa  
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 
e) 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Struga stanowiącej 
część działki nr 1262 przedstawiła: Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  

 
f) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie rozwiązania umowy 
uŜytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 1498/2 o pow. 0,0058 
ha w Sandomierzu przy ul. Maciejowskiego. 

 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła: Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w 
Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
g) 

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/341/2009 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu 
przychodów i wydatków  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Sandomierzu na 2009 rok przedstawiła Pani Daria Mirowska – Referent  
w Wydziale Nadzoru Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
h) 

Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego  
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  
się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych  od właścicieli    
nieruchomości  oraz na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych  i transport    
nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza wraz z uzasadnieniem. 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
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komunalnych  od właścicieli   nieruchomości  oraz na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych  i transport   nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sandomierza  
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4,5 

 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapoznała 

się z treścią pisma, w którym Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza przedstawia 
do zaopiniowania dokumentację projektową – „docelowej organizacji ruchu” 
projektowanej drogi krajowej pn. „Lwowska – bis”. Przedmiotowa dokumentacja 
stanowi załącznik nr 2 do Protokołu. 

Pan Wiesław Polak - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury udzielił 
dodatkowych wyjaśnień dot. w/w dokumentacji. 

 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

po dyskusji i wnikliwej analizie zaopiniowała przedstawioną dokumentację projektową 
– „docelowej organizacji ruchu” projektowanej drogi krajowej pn. „Lwowska – bis” 
jednogłośnie pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”).  

 
Pan Marceli Czerwiński – Radny Miasta Sandomierza poprosił o zapisanie w Protokole 
swoje wypowiedzi, „Ŝe obserwując przebieg dzisiejszych głosowań nad projektami 
uchwał uwaŜa, Ŝe naleŜy podziękować: 
- Naczelnikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, 
- Kierownikom Referatów w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, 
- Panu Jerzemu Borowskiemu -  Burmistrzowi Sandomierza, 
- Panu Markowi Bronkowskiemu - Zastępcy Burmistrza 
za idealne przygotowanie projektów uchwał, które zostały zaopiniowane wszystkie 
jednomyślnie co jest rzadkością na posiedzeniach Komisji”. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


