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                                              Protokół nr 7/7/2007 
                            z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                             w dniu 11 czerwca 2007 roku, godz. 16.30 - Ratusz 
 
 
       
 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 
Przyjęty porządek obrad - 3 glosy „za”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu : 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał:  
a)w sprawie utworzenia Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa  
   Społecznego Spółka zo.o. w Sandomierzu, 
b)w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  
   zagospodarowania przestrzennego Miasta Sandomierza – I etap  
   (Teren w prawobrzeŜnej części miasta oznaczony na załączniku graficznym,  
   do uchwały Rady miasta Sandomierza o przystąpieniu do sporządzenia     
   kompleksowej zmiany lub opracowania nowej edycji Studium uwarunkowań  
   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza z dnia    
   28.08.2006 r. , symbolem „I”, 
c)w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego    
    w rejonie ulicy Zarzekowice w Sandomierzu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie utworzenia 
Sandomierskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka zo.o.  
w Sandomierzu 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili i wyjaśnień udzielili:  
 Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza  
oraz Pani Edyta Sobieraj – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
  
 Po dyskusji Komisja Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 3 głosów „za”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
b) 
 Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
przedstawił projektu uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Studium 
warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Sandomierza – I etap (Teren w prawobrzeŜnej części miasta oznaczony  
na załączniku graficznym, do uchwały Rady miasta Sandomierza  
o przystąpieniu do sporządzenia kompleksowej zmiany lub opracowania 
nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sandomierza z dnia  28.08.2006 r. , symbolem „I”. 
 
 
Wniosek Komisji 

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały wnioskuje  
o uwzględnienie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Sandomierza – Etap I – grunty, które są przeznaczone 
jako obszar upraw (pastwiska) przeznaczyć pod budownictwo jednorodzinne. 
 PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 2 głosy „za”, 1 głos   
„wstrzymujący się”, 0 „głosów „przeciw”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu 
 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poddał pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały wraz z poprawką Komisji. 
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 „głosów 
„przeciw”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu - opinia pozytywna. 

 
c) 
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy 
Zarzekowice w Sandomierzu. 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.  
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Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przeznaczenie terenów łąkowych (Zarzekowice) pod 
budownictwo jednorodzinne. 
 PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 2 głosy „za”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”, 0 „głosów „przeciw”. Jedna osoba nie brał udziału  
w głosowaniu 
 
Pan Andrzej Gleń  - Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką Komisji. 
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujący się”, 0 „głosów 
„przeciw”.  
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wyłoŜenie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów w rejonie ulicy Zarzekowice w Sandomierzu do 
wglądu oraz przeprowadzenia konsultacji społecznej w Domu Kultury - 
Osiedle Huta. 

 
Ad. 4,5 
 
 Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Mieszkańcy bloków 
przy ul. Słowackiego 20 i przy ul. Mickiewicza protestują przeciwko 
rozbudowie Solarium. 
 
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 
                                                                       
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


