
Protokół 14/1/2016 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

25 stycznia 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni Radni: Andrzej Gleń, Sylwester Łatka, Zbigniew Rusak. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Lebida stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku. 

4. Przyjęcie planu pracy na 2016 rok. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy Komisji. 

W 2015 roku Komisja odbyła 11 posiedzeń. W posiedzeniach brał udział Pan Piotr Paszkiewicz -  

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. 

Komisja przeanalizowała i zaopiniowała projekty uchwał dotyczące: 

- zmiany Nr II Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa 

jednorodzinnego „Ożarowska” w Sandomierzu; w tym trzy rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Nr II MPZP osiedla 

budownictwa jednorodzinnego „Ożarowska” w Sandomierzu, 

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, 

Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu; w tym osiem rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP terenu w rejonie ulic: Polnej, 

Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu. 

- przystąpienia do sporządzania zmiany nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Sandomierza. 

- zmiany Nr III Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego os. „Kruków”  

w Sandomierzu. 

- uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Chwałki I”  

w Sandomierzu. 

- uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego 

w Sandomierzu. 

Ponadto zajęła stanowisko w sprawach związanych ze sprzedażą i dzierżawą  nieruchomości 

gruntowych. 

W związku z uwagami mieszkańców zapoznała się informacją Burmistrza Sandomierza  

o stanie spraw sądowych dotyczących  ustalenia własności kamienicy przy ul. Opatowskiej 3a. 

Komisja omówiła sprawy skierowane przez Przewodniczącego Rady Miasta w tym wniosek 

Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o rozwiązanie z Gminą Sandomierz umowy wieczystego 

użytkowania gruntu. 



Zapoznała się z planami budowy placu zabaw przy ul. Schinzla w związku ze skargą mieszkańców 

osiedla. 

Z zakresu ochrony środowiska pracowała nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sandomierz na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022. 

Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2016 rok w działach:  010 - Rolnictwo i łowiectwo, 

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 710 – Działalność usługowa. 

Radni jednomyślnie (5 głosów „za”) przyjęli powyższe sprawozdanie. 

Ad. 4 

Plan pracy komisji na 2016 rok. 

Pan Andrzej Lebida przedstawił projekt planu pracy i poprosił o wniesienie poprawek: 

Lp Temat Termin 

1. Opracowanie planu pracy na 2016 r.  styczeń  

2. Opiniowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Sandomierza  

W ciągu roku 

3. Opiniowanie zmian w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego 
Sandomierza 

W ciągu roku 

4. Rozpatrywanie uwag, skarg, protestów związanych z  
zagospodarowaniem  przestrzennym miasta 

W ciągu roku 

5.  Opiniowanie projektów uchwał w zakresie  gospodarki 
gruntami i nieruchomościami  

W ciągu roku 

6. Zapoznanie się z działalnością Zakładu Oczyszczania 
Miasta 
  

kwiecień 

7. Informacja o zagospodarowaniu Parku Miejskiego  czerwiec 

9. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza 

Na bieżąco 

10. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok listopad 

11. Ocena zaawansowania prac inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w 2016 roku, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków unijnych 

W ciągu roku 

Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 5 
Pan Andrzej Lebida stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

      Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

     

 


