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                                              Protokół nr 4/4/2007 
                            z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                             w dniu 29 marca 2007 roku, godz. 14.00  
 
 
       
 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 jednomyślnie ( 5 głosów „za”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej,    
    Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a)w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych połoŜonych  
   w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, na rzecz właścicieli nieruchomości    
   przyległych: 
   - działka nr ewid. 684/2 - na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid.    
   681/1, 
   -działka nr ewid. 425/116 – na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid.    
   425/92, 
b)w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  
   ul. 15 –go  Sierpnia, oznaczonej nr ewid. 730 o pow. 0,4980 ha – na rzecz   
   uŜytkownika wieczystego tej nieruchomości. 
c)w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu,  
   z przeznaczeniem pod budowę ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

 
 



 2 

Ad. 3 
 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
w głosowaniu jawnym wybrała ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego 
Komisji – Pana Marka Chruściela. 
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
Ad. 4 
a) 
 Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych połoŜonych  
   w Sandomierzu obręb LewobrzeŜny, na rzecz właścicieli nieruchomości    
   przyległych: 
   - działka nr ewid. 684/2 - na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid.    
   681/1, 
   -działka nr ewid. 425/116 – na rzecz właścicieli przyległej działki nr ewid.    
   425/92, 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie:  2 głosy „za”, 2  głosy „przeciw”, 1  głos „wstrzymujący 
się”. 
 
Komisja proponuje przygotować dwa projekty uchwał. 
 
b)  
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy ul. 15 –go  
Sierpnia, oznaczonej nr ewid. 730 o pow. 0,4980 ha – na rzecz uŜytkownika 
wieczystego tej nieruchomości wraz z uzasadnieniem, wysłuchaniu wyjaśnień 
Pani Zofii Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa -  
zaopiniowała  pozytywnie – 4  głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 0 „wstrzymujących 
się „. 
 
c) 
Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 
połoŜonych w Sandomierzu, z przeznaczeniem pod budowę ulicy Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 
 Poddany pod głosowanie w/w projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 5 głosów „za”.  
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Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Pan Stanisław Masternak - 
Starosta Sandomierski przedstawia propozycję zmiany kategorii dróg 
powiatowych na gminne z jednoczesną prośbą o zajęcie stanowiska. 
Komisja uwaŜa, Ŝe moŜna przejąć od Starostwa Powiatowego w Sandomierzu 
drogi ( Rokitek, Wojska Polskiego, Koseły, Staromiejska, Salve Regina, Armii 
Krajowej, RóŜana, śeromskiego) ale z pewnymi warunkami np: 
- przejąć w pierwszej kolejności ul. Rokitek, Salve Regina i Staromiejską  
i wystąpić o środki unijne (przy rewitalizacji Starówki) 
- ul. Koseły, Armii Krajowej, śeromskiego moŜna przejąć po wyremontowaniu 
tych dróg przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. 
 
Ad. 6 
Komisja pyta, czy są opracowywane Plany Miejscowe Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Sandomierza (np. Ul. Gołębicka, Ul. Chwałecka). 
 
 
Ad. 7 
       
 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 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 
 


