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Protokół Nr 26/2/2017 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

23 stycznia 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka – Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni członkowie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

Andrzej Lebida, Andrzej Juda. 

Nieobecni członkowie Komisji Rozwoju gospodarczego, Turystyki i Promocji: Andrzej Juda, 

Wiesława Sabat. 

Ad. 1 

Pan Sylwester Łatka stwierdził quorum w obu komisjach i otworzył posiedzenie 

Poinformował, że na posiedzeniu obecnych jest dziewięciu radnych, z których ośmiu,  

to członkowie obu komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 

Specjalną strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. gruntów położonych  

na terenie miasta Sandomierza. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą 

Ekonomiczną „Starachowice” S.A. gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

Grunt o powierzchni 23,1761 ha w prawobrzeżnej części miasta nazywany potocznie „Gęsia 

Wólka” po włączeniu do strefy stworzy warunki do rozwoju gospodarczego tej części miasta, 

zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną dla przedsiębiorców, czego wymiernym efektem 

będą dodatkowe miejsca pracy.  

W dyskusji radni byli zainteresowani: 

- czy osoby dzierżawiące grunty nadal będą mogły korzystać z dzierżawy, 

- czy będą potrzebne środki z budżetu miasta na zorganizowanie strefy. 

Pani Barbara Rajkowska wyjaśniła, że dzierżawa będzie zniesiona, natomiast koszty 

włączenia do strefy są zależne od powierzchni, jest to tzw. opłata partycypacyjna  

w wysokości 0,20 zł/m2. 
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Wobec braku uwag Pan Sylwester Łatka poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- Radny Andrzej Bolewski zgłasza pisemną propozycję wykonania w tym roku trasy 

rowerowej przy ul. Portowej.    

Pani Barbara Rajkowska wyjaśniła, że teren, o którym mówi radny jest własnością GDDKiA.  

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 5 

Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 
 

     Sylwester Łatka 
   Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                                      Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


