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Protokół Nr 10/1/2012 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w dniu 30 stycznia 2012 r. 

 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Marek Chruściel – Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił plan posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja w sprawie wniosku Pana W. S.*) (pismo z dnia 9 stycznia 2012 r.) 
4. Rozpatrzenie pism mieszkańców w sprawie mpzp os. „Szpital”. 
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 r. 
6. Przyjęcie planu pracy na 2012 r. 
7. Sprawy róŜne. 
8. Wnioski Komisji. 
9. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 5 „za” – porządek obrad został pryjety. 
 
Ad. 3 
 Pan Marek Chruściel udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu Panu W. S.. 
Mówca poinformował, Ŝe jest usatysfakcjonowany stanowiskiem miasta zawartym  
w piśmie UA.6724.3.01.2012 z dnia 03.01.2012 r. które zawiera między innymi 
stwierdzenie: „Gmina przystąpi do opracowania projektu zmiany planu miejscowego pn. 
„OŜarowska” w II kwartale 2012 roku” 
Poprosił aby przy pracach nad zmianą planu podzielić jego działkę na mniejsze działki. 
Pan Wiesław  Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury poinformował, Ŝe 
gmina przystępując do zmiany planu terenu oznaczonego symbolem 16-UO jest 
zobowiązana do kompleksowego potraktowania tego terenu składającego się z kilku 
innych działek. 
 
Ad. 4 
 Pan Marek Chruściel poinformował, Ŝe do Komisji Gospodarki Przestrzennej 
wpłynęły pisma mieszkańców os. „Szpital” którzy przedstawiają swoje uwagi do 
rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pisma są do wglądu w 
biurze Rady Miasta. 
Pan Wiesław Polak poinformował, Ŝe wszystkie zarzuty mieszkańców do w/w planu 
zostały odrzucone. Uwagi dotyczyły budowy drogi serwisowej oznaczonej symbolem – 
8KDD, która przebiega wzdłuŜ ul. Kwiatkowskiego. 
GDDKiA stoi na stanowisku, Ŝe droga ta jest konieczna ze względów bezpieczeństwa. 
Radni podczas dyskusji wyrazili swoje uwagi między innymi co do długości tej drogi 
serwisowej, moŜliwości jej budowy po obu stronach ul. Kwiatkowskiego. 
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W podsumowaniu członkowie komisji stwierdzili, Ŝe miejscowe plany zagospodarowania 
powinny słuŜyć mieszkańcom, a radni powinni rzetelnie wywiązać się ze swojej roli 
opiniowania zmian. Dlatego naleŜy zaprosić GDDKiA Oddział w Kielcach aby 
przedstawili uzasadnienie swojego stanowiska. Zasadne jest takŜe odbycie wizji lokalnej 
terenu. 
Pan Andrzej Gleń przedstawił wniosek formalny o wystosowanie zaproszenia do 
GDDKiA na posiedzenie Komisji 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Pan Maciej Stępień  przedstawił wniosek aby na posiedzenie Komisji zaprosić wszystkich 
którzy złoŜyli zarzuty do mpzp. Os. „Szpital” 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Marek Chruściel przedstawił sprawozdanie z prac Komisji w 2011 rok. 
Komisja jednogłośnie przyjęła treść sprawozdania. Głosowano: – 5 „za” – opinia 
pozytywna. 
  
Ad. 6 
Pan Marek Chruściel przedstawił plan pracy Komisji na 2012 rok i poprosił o wyraŜenie 
pozytywnej opinii. 
Głosowano: 3 „za” , 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna.  
 
Ad. 7 
Sprawy róŜne: 
Komisja zapoznała się z treścią pisma Pani K. M.*)  w sprawie wprowadzenia korekty  
projektu kanalizacji ul. Zawichojskiej oraz pismem zawierającym uwagi do sposobu 
prowadzenia postępowania w sprawie zmiany przeznaczenia jej działki z rolnej na 
budowlaną. 
 
Ad. 8 
Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 
 

      Marek Chruściel  
   Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  

     Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, 
poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


