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Protokół Nr 3/1/2019 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Sylwester Łatka, Wojciech Czerwiec, Jacek Dybus, Renata 

Kraska, Jerzy Żyła. 

 

Ad. 1 

Pan Tomasz Malinowski stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości 

gruntowych. 

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok. 

5. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 rok. 

6. Sprawy różne ( w tym rozpatrzenie pism bieżących). 

7. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości 

gruntowych. 

Pan Tomasz Malinowski  poprosił Panią Barbarę Rajkowską Panią Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie uzasadnienia. 

Pani Barbara Rajkowska powiedziała między innymi, że: 

- projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie działek na ulicy Okrzei, które były 

wydzielone w 2011 roku zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

pod rozbudowę ulicy Okrzei, 

-  gmina nie wykupiła tych działek ze względów finansowych, 

- Burmistrz Miasta chciałby nabyć te dwie działki pod budowę parkingu na 8 miejsc, 

- koszt wykupu oby działek to 13 000,00 zł.  

Przewodniczący poprosił członków Komisji o pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego wyżej projektu uchwały.  Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji odczytał projekt planu pracy, jak niżej: 

 

 

L.p. Temat posiedzenia  Termin 

1. Opracowanie planu pracy na 2019 rok     

2. Opiniowanie projektów oraz zmian w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego miasta  

 

W miarę potrzeb 

3. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu gospodarki 

gruntami   

W miarę potrzeb 

4. Rozpatrywanie pism Mieszkańców w sprawach 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym 

miasta i gospodarką gruntami  

 

W miarę potrzeb 

5. Informacja o prowadzonych w Sandomierzu 

kampaniach  z zakresu  edukacji ekologicznej i 

ochrony środowiska 

Marzec 

6. Zapoznanie się z planami zagospodarowania terenów 

zielonych – Park Miejski, Park Osiedlowy przy ul. 

Baczyńskiego 

 

Czerwiec 

7. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, współpraca 

z Ekologicznym Związkiem Gmin 

Dorzecza Koprzywianki 

Wrzesień 

8.  Informacja w zakresie funkcjonowania systemu 

segregacji odpadów w perspektywie budowy Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

Listopad 

9. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 rok Grudzień 

10. Analiza wniosków złożonych do budżetu miasta na 

2020 rok 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Plan pracy przyjęto jednogłośnie, 7 głosów „za”. 

 

Ad. 5 

Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 rok. 

Przewodniczący komisji zapytał radnych o uwagi do planu pracy Rady Miasta 

Radni nie zgłosili uwag. 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – plan pracy został przyjęty. 

 

Ad. 6 

Sprawy różne ( w tym rozpatrzenie pism bieżących). 

Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma Pana Lesława Grzybowskiego. 

Pismo dotyczy zwolnienia Mieszkańca z podatku rolnego i od nieruchomości w związku z 

położeniem działki na zboczu góry – co powoduje że jest nieużytkiem ponadto jest położona 
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w sąsiedztwie strefy konserwatorskiej. Z tych przyczyn trudno jest ją zagospodarować lub 

sprzedać. 

Komisja zwróciła uwagę: 

- omawiana działka leży poza Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego., 

- wszelkich zwolnień i ulg dokonuje Burmistrz, 

- możliwości przekwalifikowania terenu z rolnego na nieużytki. 

Komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. 

Radny Piotr Chojnacki przekazał informację Mieszkańca Sandomierza o nielegalnym 

wysypisku śmieci przy ulicy Holowniczej. 

Po dyskusji uznano, że sprawę należy skierować bezpośrednio po podo Straży Miejskiej w 

celu dokonania kontroli terenu. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad.  

Pan Tomasz Malinowski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

 

Tomasz Malinowski– Przewodniczący Komisji 

 

 

 
Protokołowała:  

Marlena Lasek, 

Wydział Organizacyjny 

Urząd Miejski w Sandomierzu 

 


