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                                              Protokół nr 20/8/2008 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                           w dniu 15 lipca 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 (4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012, 
b) zmian w budŜecie na 2008 rok 
c) nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych   
    numerami działek 178/20, 156/29, 173/27 pod  budowę ulic: Frankowskiego  
    i Reymonta. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 

 
 
Ad. 3 
a)  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu 
inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po 
przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego 
Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012 wnioskuje o wprowadzenie w załączniku  
Nr 1 „Program inwestycyjny Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012” do 
przedmiotowego projektu uchwały następującej zmiany: 
- w punkcie 11 – Budowa dróg - wartość zadania wynosi 8 000 000 zł zwiększyć 
wartość zadania do 18 000 000 zł. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
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Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały wraz z poprawką Komisji  zaopiniowała pozytywnie – 4 głosy „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜetu miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawił i wyjaśnień udzielił: Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik 
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 

Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego poinformował członków 
Komisji, Ŝe w związku koniecznością zmiany zakresu niektórych zdań inwestycyjnych 
podlegających dofinansowaniu ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 
wprowadza się zmiany w załącznikach nr 3 oraz 4b do uchwały Nr XVII/151/2008.  
W załączniku nr 3 w pozycji nr 4 – wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II, została zwiększona kwota z uwagi  
na dołoŜenie części zdania z Bulwaru Piłsudskiego (tzw. części B) oraz kampanii 
promocyjnej. 

Inne zmiany polegają na dostosowaniu nazewnictwa zadań do programów  
do których będą składane wnioski o dofinansowanie. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 4 głosy „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
c) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych 
połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych  numerami działek 178/20, 156/29, 173/27 
pod  budowę ulic: Frankowskiego i Reymonta wraz z uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
  
Ad. 4 

Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Kielcach doręcza odpis postanowienia z dnia 10 czerwca 2008 r 
wraz z uzasadnieniem. 
 
 
Ad. 5 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje aby w przypadku powtarzania się tytułów projektów uchwał  
w porządku obrad sesji (dwa lub trzy  takie same tytuły) – informacja na słupie 
ogłoszeniowym np.: projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zabezpieczenie 
prawidłowego wydatkowania środków w formie  weksla „in blanco”, projekt uchwały 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok określić czego dotyczy. 
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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 


