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Protokół Nr 12/10/2011 
z posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu i Finansów i Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w dn. 5 lipca 2011 roku 

 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji BudŜetu 
i Finansów. 
 
Ad. 1 
Pan Andrzej Gleń – przewodniczący obradom posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu i 
Finansów i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i rolnictwa stwierdził 
na podstawie list obecności quorum i prawomocność obrad obu Komisji. 
 
Ad. 2 
Pan Andrzej Gleń przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosków złoŜonych przez Państwa Renatę i Macieja 

Stępniów dot. mpzp os. „Nadbrzezie”  
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2011 rok 
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
8. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie  wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  
9. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 

zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

10. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
11. Zamknięcie obrad. 
PowyŜszy projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie. 
 

Ad. 3 
Przewodniczący obrad poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
W pierwszej kolejności Komisja będzie opiniować załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały to 
jest rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoŜonego do publicznego 
wglądu projektu mpzp osiedla „Szpital”. 
Treść załączników wraz z uzasadnieniami przedstawił Pan Wiesław Polak – Naczelnik 
Wydziały Urbanistyki i Architektury. 
 
Załącznik Nr 2a 
Pan Wiesław Polak przedstawił treść Załącznika Nr 2a: 
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Sandomierza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych  przez 
Pana Aleksandra Stąpóra do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu mpzp os. „Szpital”  
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Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględniono 
Obecny na posiedzeniu Pan Mieczysław Stąpór powiedział miedzy innymi, Ŝe: „wycofujemy 
wszystkie wnioski które sprzeciwiały się planowi”. 
Pan Andrzej Gleń otworzył dyskusję. 
Pan Jacek Dybus zakwestionował treść zapisu dla terenu oznaczonego w projekcie symbolem 
14MN i definicji usług pogrzebowych. Zgłosił wniosek formalny aby w punkcie c który 
brzmi „zakazuje się lokalizacji usług pogrzebowych” dopisać: „dokonujących kremacji i 
przechowywania zwłok”. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem poprawki 
przedstawionej przez Pana Jacka Dybusa.   
Głosowano: 5 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 
Pan Zbigniew Rusak poprosił o przerwę w obradach. Pan Andrzej Gleń ogłosił przerwę. 
(Po przerwie) 
Pan Andrzej Gleń wznowił obrady.  
Pan Jacek Dybus wycofał swój wniosek  przegłosowany wcześniej. 
Pan Wiesław Polak poinformował, Ŝe w wyniku konsultacji w biurze Rady Miasta ustalono, 
Ŝe naleŜy dokonać korekty zapisu w uzasadnieniu w zdaniu które brzmi: 
„W wyniku uwagi uzupełniono zapis § 5 ust 1 pkt 13 uchwały o definicję, …” 
powinno być: 
„W wyniku uwagi uzupełniono zapis § 5 ust 1 o  pkt 13 uchwały o definicję, …” 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto z państwa radnych jest za reasumpcją głosowania wniosku Pana 
Jacka Dybusa 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń zapytał kto jest za wniesieniem poprawki przedstawionej przez Pana 
Wiesława Polaka? 
Głosowano: 7 „za” 1 wstrzymujący się 0 „przeciwnych”  
W związku z wynikiem głosowania  Pan Andrzej Gleń poinformował, Ŝe poprawka została 
przyjęta. 
Przewodniczący obrad poprosił o zaopiniowanie  Załącznika nr 2a i zapytał kto jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego rozstrzygnięcia z przyjętą poprawką jak 
wyŜej. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała treść Załącznika Nr 2a  w którym nie uwzględnia się uwag 
wniesionych przez Pana Aleksandra Stąpóra  
 
Załącznik Nr 2f 
Pan Wiesław Polak przedstawił treść Załącznika Nr 2f do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia mpzp os. „Szpital”  
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Sandomierza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu mpzp os. „Szpital” przez Państwa Krystynę 
 i Wiesława Blacha 
Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględniono 
Pan  Andrzej Gleń udzielił głosu Państwu Krystynie i Wiesławowi Blacha, którzy 
podtrzymali swoje stanowisko i nie wyraŜają zgody na rozwiązania zaproponowane w planie 
uznając je za krzywdzące. 
Po wyczerpaniu dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o głosowanie w 
przedmiotowej sprawie i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem  rozstrzygnięcia zawartego w  Załączniku Nr 2 f 



 3 

 Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała treść załącznika nr 2f  w którym nie uwzględnia się uwagi 
wniesionej przez Państwa Krystynę i Wiesława Blacha. 
 
Załącznik Nr 2c 
Pan Wiesław Polak przedstawił treść Załącznika Nr 2c do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia mpzp os. „Szpital”  
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Sandomierza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych  przez 
Pana Pawła Furmana do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu mpzp os. „Szpital”  
Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględniono 
Pan  Andrzej Gleń udzielił Głosu Panu Pawłowi Furman, którzy podtrzymał swoje 
stanowisko i nie wyraŜa zgody na rozwiązania zaproponowane w planie uznając je za 
krzywdzące. 
Po wyczerpaniu dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o głosowanie  
w przedmiotowej sprawie i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem treści załącznika Nr 2 c odrzucającego uwagi wniesione do mpzp przez Pana 
Pawła Furmana 
 Głosowano: 7 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała treść załącznika nr 2c w którym nie uwzględnia  się uwagi 
wniesionej przez Pana Pawła Furmana. 
 
Załącznik Nr 2b 
Pan Wiesław Polak przedstawił treść Załącznika Nr 2b do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia mpzp os. „Szpital”  
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Sandomierza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu mpzp os. „Szpital” przez Pana Romana 
Gołębiowskiego 
Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględniono. 
Pan  Andrzej Gleń otworzył dyskusję w której radni analizowali treść uzasadnienia 
Po wyczerpaniu dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o głosowanie  
w przedmiotowej sprawie i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem treści załącznika Nr 2 b odrzucającego uwagi wniesione do mpzp przez Pana 
Romana Gołębiowskiego 
 Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujące się” 0 „przeciw” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała treść załącznika nr 2b w którym nie uwzględniono uwagi 
wniesionej przez Pana Romana Gołębiowskiego. 
 
 
Załącznik Nr 2d 
Pan Wiesław Polak przedstawił treść Załącznika Nr 2d do omawianego projektu uchwały. 
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Sandomierza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych przez 
Państwa Marzenę i Arkadiusza Kozieja. do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu 
mpzp os. „Szpital”  w Sandomierzu 
Rozstrzygnięcie: uwagi nie uwzględniono 
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Pan  Andrzej Gleń otworzył dyskusje w której radni przeanalizowali treść uwagi Państwa 
Kozieja oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia. 
Po wyczerpaniu dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o głosowanie  
w przedmiotowej sprawie i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem treści załącznika Nr 2 d  
 Głosowano: 8 „za”, 1 „wstrzymujące się” 1 „przeciw” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała treść załącznika nr 2b w którym nie uwzględniono uwagi 
wniesionej przez Państwa Marzenę i Arkadiusza Kozieja. 
 
Załącznik Nr 2e 
Pan Wiesław Polak przedstawił treść Załącznika Nr 2e do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia mpzp os. „Szpital”  
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Sandomierza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu mpzp os. „Szpital” przez Panią Barbarę Zych 
Rozstrzygnięcie: uwagi częściowo nie uwzględniono. 
Pan  Andrzej Gleń otworzył dyskusję w której radni wyrazili opinie związane z likwidacją 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 20KDD. 
Po wyczerpaniu dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o głosowanie  
w przedmiotowej sprawie i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem treści załącznika Nr 2 e  
 Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujące się” 0 „przeciw” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała treść załącznika nr 2e który zawiera rozstrzygnięcie  
o częściowym nie uwzględnieniu uwag wniesionych przez Panią Barbarę Zych. 
 
Załącznik Nr 2g 
Pan Wiesław Polak przedstawił treść Załącznika Nr 2e do projektu uchwały 
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Sandomierza w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych przez 
Państwa: 
ElŜbietę Flejszar, 
Piotra Majewskiego, 
Szymona Kaca, 
Waldemara Warzochę, 
Zofię Małkiewicz do wyłoŜonego do publicznego wglądu projektu mpzp os. „Szpital”  
w Sandomierzu. 
Rozstrzygnięcie: uwagę częściowo uwzględniono. 
Mówca nadmienił, Ŝe uwaga dotyczy zmiany ustaleń w zakresie szerokości pasa drogowego 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 21 KDD. Plan ustala szerokość pasa drogowego 8 m. 
Pan  Andrzej Gleń otworzył dyskusję w której radni wyrazili opinie. 
Po wyczerpaniu dyskusji Pan Andrzej Gleń poprosił członków Komisji o głosowanie  
w przedmiotowej sprawie i zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem treści załącznika Nr 2 e  
 Głosowano: 8 „za”, 2 „wstrzymujące się” 0 „przeciw” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała treść załącznika nr 2e który zawiera rozstrzygnięcie  
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o częściowym  uwzględnieniu uwag wniesionych przez Państwa: ElŜbietę Flejszar, Piotra 
Majewskiego, Szymona Kaca, Waldemara Warzochę, Zofię Małkiewicz 
 
ZAŁ ĄCZNIK NR 2 CAŁO ŚĆ 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisje zaopiniowały poszczególne rozstrzygnięcia. 
Poprosił członków Komisji o zaopiniowanie całości załącznika nr 2 do niniejszego projektu 
uchwały i zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w załącznika? 
Głosowano: 9 „za” 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisje pozytywnie zaopiniowały treść załącznika nr 2 
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
 
ZAŁ ĄCZNIK NR 3 
Pan Andrzej Gleń poprosił obecnych o przedstawienie swoich uwag do załącznika nr 3 w/w 
projektu uchwały. Wobec braku uwag zapytał kto z radnych jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego załącznika. 
Głosowano: 10 „za” jednogłośnie. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe Komisje pozytywnie zaopiniowały treść załącznika nr 3 
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
 
PROJEKT UCHWAŁY 
Przewodniczący obrad poinformował o przystąpieniu do opiniowania całości  projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu. 
Pan Wiesław Polak zwrócił uwagę na § 16 projektu w którym naleŜy wskazać stawki 
procentowe opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
W dyskusji członkowie Komisji ustalili, Ŝe w § 16 projektu uchwały - stawki procentowe 
opłaty na rzecz miasta od wzrostu wartości nieruchomości, będącej skutkiem wejścia w Ŝycie 
planu naleŜy wpisać: 
10% - budownictwo mieszkalne 
20% - budownictwo związane z działalnością gospodarczą 
15% - pozostałe 
Pan Andrzej Gleń poprosił o przyjęcie przedstawionych danych 
Głosowano: 6 „za” 1 „przeciw” 2 „wstrzymujące się” 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
Pan Andrzej Gleń stwierdził przyjęcie w/w stawek  
Komisja przystąpiła do głosowania całości projektu uchwały. 
Wynik głosowania:  
Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw” 2 „wstrzymujące się” 1 osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
W wyniku głosowania Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe  
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Szpital” w Sandomierzu  
z wniesionymi wcześniej poprawkami. 
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Ad. 4 
Pan Andrzej Gleń poprosił aby  ze względu na ograniczenia czasowe punkt ten przenieść na 
następne posiedzenie. Radni niw wnieśli sprzeciwu. 
 
Ad. 5 
 Przewodniczący obrad poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego 
Gradzińskiego  
o udzielenie informacji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 
2011r. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego projektu. 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
W wyniku głosowania Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja 
BudŜetu i Finansów wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie miasta na 2011r. 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Gleń poinformował o przystąpieniu do  opiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok 
Wobec braku uwag poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu miasta na 2011r. 
 
Ad. 7 
 Przewodniczący obrad poinformował o przystąpieniu do  opiniowania projektu 
uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2011-2023 
Wobec braku uwag poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały 
Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023 
 
Ad 8 
 Pan Andrzej Gleń ogłosił przystąpienie do opiniowania projektu  uchwały w sprawie  
wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  
Wobec braku uwag poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja BudŜetu i Finansów 
wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
pozytywnie projekt uchwały w sprawie  wniesienia aportu do Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  
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Ad. 9 
 Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na temat projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę  
w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-
rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego projektu. 
Głosowano: 9 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
W wyniku głosowania Pan Andrzej Gleń stwierdził, Ŝe w wyniku głosowania Komisja 
BudŜetu i Finansów wspólnie z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała  projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów 
sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
 
Ad. 10, 11 
 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego Komisji BudŜetu  
i Finansów i komisji gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
       
 
      
 
 
 
     Andrzej Gleń 
        Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


