
Protokół 13/11/2015 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

14 grudnia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: 

Radny 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 rozwiązania umowy użytkowania 

wieczystego. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2019. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok w 

działach; 

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 

- 710 – Działalność usługowa (71004 ) 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 

(dotyczy terenów stanowiących drogi gminne w użytkowaniu wieczystym Sandomierskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Lebida poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał kto jest za? 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw” , 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2019. 



Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta przedstawiła zarys projektu budżetu miasta na 

2016 rok.  

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

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

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok. 

Pani Beata Pawłowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2016 rok. Wskazała między innymi na zaplanowane inwestycje służące 

poprawie komunikacji w mieście, rozbudowę Biblioteki oraz rewitalizację Parku Miejskiego. 

Poinformowała, że w omamianym projekcie znajdą się poprawki między innymi wskazane 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przez komisje i Burmistrza. Treść tych poprawek 

będzie dostarczona radnym na piśmie.  

W zakresie Komisji Gospodarki Przestrzennej nastąpi zmiana oznaczenia Dział 71014 – Usługi 

geodezyjne i kartograficzne zmienia oznaczenie na 71012. 

Komisja przeanalizowała dochody i wydatki w działach: 

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 

- 710 – Działalność usługowa (71004 ) 

Pani Beata Pawłowska na bieżąco udzielała wyjaśnień na zadawane pytania. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 

2016 rok. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie (jeden z członków komisji był nieobecny podczas 

głosowania) – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida poinformował, że powyższa opinia zostanie przekazana Komisji Budżetu i 

Finansów. 

Ad. 6 

Komisja nie opracowała wniosków. 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

  Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  

                               Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 



 


