
Protokół 15/2/2016 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

29 lutego 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni Radni: Jacek Dybus, 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa 

uznanego za pomnik przyrody. 

4. Opiniowanie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej. 

8. Sprawy różne. Wnioski Komisji.  

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za 

pomnik przyrody. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza wyjaśnił, że po przeprowadzeniu  dodatkowych 

analiz związanych z ratowaniem pomnika przyrody – lipy rosnącej przy ul. Kwiatkowskiego – jest 

szansa uratowania tego drzewa i pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. Poinformował, że 

zawnioskuje aby z porządku obrad XXII sesji zdjąć ten punkt. Poprosił o poparcie tego wniosku. 

Pan Andrzej Lebida poddał pod glosowanie wniosek burmistrza, zapytał, kto jest za odstąpieniem od 

opiniowania przedmiotowego projektu uchwały w związku z wyjaśnieniami złożonymi przez 

Burmistrza? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie 

Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały. 

Ad. 4 

Opiniowanie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Zenon Smuniewski – Naczelnik Wydziału Nadzoru 

komunalnego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej. 



Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. Wyjaśniła, że jest to teren po tzw. „lusterkach” i będzie sprzedany 

w drodze przetargu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pan Andrzej Lebida zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu 

uchwały? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 

Basia Rajkowska wyjaśniła, że sprzedaż dotyczy terenu przy ul. Zaleśnej,  pozwoli na pozyskanie 

środków dla miasta i zagospodarowanie terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

tego terenu. Projekt uchwały uwzględnia też ustanowienie służebności drogi dojazdowej. 

Po przeanalizowaniu koncepcji sprzedaży terenu radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Lebida zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej. 

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Barbara Rajkowska. Teren przeznaczony do sprzedaży to 

mały skrawek o powierzchni 0,0092ha przy ul A. Krajowej pozwoli na lepsze usprawnienie 

komunikacji  i zagospodarowanie nieruchomości przyległej i nie można go wykorzystać w inny 

sposób. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Lebida zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu 

uchwały? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 9 

Pan Andrzej Lebida stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

       

 

Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji 
 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


