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Protokół Nr 19/2/2013 
 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dniu 25 lutego 2013 r. 
 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Marek Chruściel stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad w obu 
Komisjach  i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił plan posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego poszerzenia cmentarza w 
Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług 
komercyjnych w Sandomierzu. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
a. Wojewoda Świętokrzyski znak: PNK.I.4131/10/2013 dot. zmian w statucie EZGDK, 
b. Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu znak: ZDP.5425.1.Ech.2013 dot. zmiany 

kategorii dróg powiatowych w Sandomierzu, 
c. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu znak: GN.II.P.684.2.2013 odpowiedź na 

wniosek Komisji, 
d. M. B.*) dot. utworzenia w Sandomierzu muzeum rowerów. 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

Pan Marek Chruściel poprosił o przyjęcie w/w porządku obrad. 
Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego poszerzenia cmentarza w Sandomierzu. 
Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i 
Architektury. 
W dyskusji radni pytali o: 
- kryteria decydujące o kolejności wprowadzania zmian w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego miasta, 
-  kto jest wnioskodawcą wprowadzenia omawianej zmiany, 
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- dlaczego niektórzy wnioskodawcy czekają po kilkanaście lat na realizację swoich wniosków 
(np. Pan G. S.*)), 
- czy miasto jest zainteresowane poszerzeniem cmentarza wyznaniowego, 
- jaki jest koszt przedsięwzięcia, 
Pan Janusz Sochacki poprosił o przedstawienie do wglądu pisma jakie złożył wnioskodawca. 
Pan Wiesław Polak udostępnił radnym w/w wniosek. 
Radny Janusz Sochacki powiedział, że na sesji powinni być obecni wnioskodawcy 
omawianych projektów uchwał. 
Pan Marek Chruściel zakończył dyskusję. Zapytał kto z radnych jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” , 1 osoba nie brała udziału w 
głosowaniu – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu usług komercyjnych w Sandomierzu. 
Uzasadnienie do projektu przedstawił Pan Wiesław Polak. 
Radny Andrzej Bolewski w dyskusji zgłosił propozycję, aby wnioskodawcy uczestniczyli w 
kosztach realizacji mpzp. 
Pan Marek Chruściel poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 
Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” , 1 osoba nie brała udziału w 
głosowaniu – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism: 

• Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4131/10/2013 dot. zmian w statucie EZGDK. 

Radny Janusz Sochacki przedstawił wniosek, aby przedstawiciele Gminy Sandomierz w 
EZGDK domagali się opinii prawnej wyjaśniającej uwagi przedstawione przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego. Wyjaśnienie w formie pisemnej należy przedstawić Radzie Miasta. 
Pan Marek Chruściel poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie powyższego wniosku. 
Głosowano: 8 „za”, 0 ”przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, 1 osoba nie brała udziału w 
głosowaniu – opinia pozytywna. 
 

• Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu znak: ZDP.5425.1.Ech.2013 dot. zmiany 

kategorii dróg powiatowych w Sandomierzu. 

W dyskusji radni stanęli na stanowisku, że nie ma uzasadnienia w przejmowaniu dróg 

powiatowych. Miasto  powinno egzekwować na właścicielu (Staroście Sandomierskim) 

realizację obowiązków związanych z oczyszczaniem i utrzymaniem stanu technicznego dróg. 

 

• Starostwo Powiatowe w Sandomierzu znak: GN.II.P.684.2.2013 odpowiedź na 

wniosek Komisji. 

• M. B.*) dot. utworzenia w Sandomierzu muzeum rowerów. 
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W dyskusji radni poparli wniosek Pana M. B.*).  
Komisja wnioskuje o przekazanie w/w koncepcji Dyrektorowi Muzeum Okręgowego do 
wykorzystania. Miejscem dla takiego muzeum mogą być podziemia Zamku lub Kamienica 
Oleśnickich. 
Przewodniczący Komisji zapytał kto z radnych jest za przedstawionym wnioskiem. 
Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pan Marcin Marzec - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 
poinformował, że Komisja na najbliższym posiedzeniu przystąpi do analizy Strategii Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Sandomierza. Poprosił radnych o przygotowanie i przedstawienie na 
posiedzeniu uwag i wniosków w tym temacie. 
Ad. 6,7 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

Marek Chruściel 
 

Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa i Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., 
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. 
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


