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                                              Protokół nr 24/12/2008 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                           w dniu 18 listopada 2008 rok  
 
 
Godz. rozpoczęcia Komisji – 14.00 
Godz. zakończenia Komisji – 15.00 
 
    
   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 (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., 
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2009 r., 
d) obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
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b)  
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., wraz z uzasadnieniem 
i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Moniki Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat 
zaopiniowała pozytywnie – 7  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu 
 
 
c) 

Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat przedstawiła 
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych od 01.01.2009 rok. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
 
d) 

 
Projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów 

wymiaru podatku rolnego przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Monika Hill – 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o obniŜenie ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  
17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł za 1dt. do kwoty 47,00 za 1 dt.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
W związku z powyŜszym wnioskiem Komisja proponuje aby § 1 przedmiotowego 
projektu uchwały brzmiał: 
ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną  
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 
r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
(M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81 poz. 717) z kwoty 55,80 zł za 1dt. do kwoty 
47,00 za 1 dt.  
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz poprawką został 
zaopiniowany pozytywnie – 8  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 
 

• Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWBUD” Sp. Z o.o ul. Trześniowska 1 
informuje Ŝe w dniu 27.06.2008 r. wniosło protest przeciwko podziałowi 
nieruchomości nr Ew. 806/7 połoŜonej w Sandomierzu. 

 
     Komisja ustaliła, Ŝe powyŜsze pismo zostanie rozpatrzone na kolejnym    

           posiedzeniu Komisji przy udziale: Pana Wiesława Polaka - Naczelnika Wydziału   
           Urbanistyki i Architektury i Pana Edwarda Wnuka – Prezes Zarządu  
           Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWBUD” Sp. Z o.o. 
 
          Wniosek Komisji 

     Komisja wnioskuje o przedstawienie dokumentów i korespondencji 
           dot. przedmiotowej sprawy. 
           PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących   
           się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
 

• Burmistrz Miasta Sandomierza – UA.73210 -4-5/2008 dot. miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego osiedli: „Kamień Plebański”, „Szpital”  
i terenów w rejonie ul. Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu. 

 
 

• UA. 7320-3-5/2008 w odpowiedzi na pismo Pani Joanny P.∗ dotyczy: terminu 
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie ulic: Polna, Partyzantów, Salve Regina. 

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
 
Komisja wnioskuje o utworzenie komórki, która będzie zajmował się tylko  
i wyłącznie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta 
Sandomierza. 
Komisja uwaŜa, Ŝe brak jest działań Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury  
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta 
Sandomierza.  
Zdaniem Komisji pieniądze są wydawane na opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie miasta Sandomierza natomiast kolejny rok mija i miasto 
Sandomierz nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7  głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”,  
0   głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy wspólnie z Burmistrzem Miasta Sandomierza, 
merytorycznymi wydziałami oraz z osobami prowadzącymi handel  na  placu 3 Maja 
wypracować koncepcje zagospodarowania tego terenu. 
 
 
 
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 


