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Protokół Nr 25/1/2017 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

12 stycznia 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka – Wiceprzewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Lebida, Robert Kurosz, Mariola Stępień, Jerzy Żyła. 

Ad. 1 

Pan Sylwester Łatka stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

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

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2016 roku. 

4. Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 

5. Wnioski komisji, sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Sylwester Łatka wyraził uznanie dla pracy Pana Andrzeja Lebidy - poprzedniego 

Przewodniczącego tej komisji - i odczytał sprawozdanie z pracy Komisji w 2016 roku. 

                                                         Sandomierz, 2017-01-04 

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA  

I ROLNICTWA 

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbyła 10 posiedzeń. 

W dniu 26 lutego 2016 roku omówiono projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony 

przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody, dotyczący lipy rosnącej przy ul. 

Kwiatkowskiego. Zauważono, że należy poszukiwać możliwości uratowania drzewa poprzez 

np. opracowanie dodatkowej ekspertyzy dendrologicznej. Zaopiniowano również projekty 

uchwał dotyczące sprzedaży  części terenu po tzw. „lusterkach”, przy ul. Zaleśnej oraz Armii 

Krajowej. 

Posiedzenie w dniu 23 maja 2016 roku było poświęcone analizie opłacalności sprzedaży 

gruntów na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Zaopiniowano również sprawozdanie z 

realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sandomierz”. 
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W dniu 28 czerwca 2016 roku szczegółowo omówiono propozycję sprzedaży części działki w 

Parku „Piszczele”. Komisja wyraziła opinię negatywną w tej sprawie uznając, że 

rozdrabnianie terenu jest niecelowe ze względów praktycznych i ekonomicznych. 

W dniu 30 sierpnia 2016 roku komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

nabycia nieruchomości gruntowej pod plac zabaw przy ul. Wielowiejskiej oraz ustanowienia 

służebności dojazdu. 

W dniu 26 września 2016 roku komisja omówiła koncepcję zakupu działki przy ul. 

Krakowskiej  

i skorzystania z prawa pierwokupu, wyraziła negatywną opinię w tej sprawie. 

W dniu 2 listopada 2016 roku zaopiniowano projekty uchwał w sprawie nabycia w drodze 

darowizny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi gminne w rejonie wspólnoty 

gruntowej „Nadbrzezie”. 

Komisja przeanalizowała projekt budżetu miasta na 2017 rok i zaopiniowała go pozytywnie  

w działach: 

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 70005  gosp. gruntami i nieruchomościami dochody 
bieżące 
 i majątkowe, 
- 710 – Działalność usługowa.  
Radny Andrzej Gleń wniósł poprawkę: - w zdaniu dotyczącym sprzedaży części terenu 
lusterek błędnie wpisano ul. Zaleśną powinno ul. Zarzekowice. 
Radni przyjęli treść sprawozdania bez innych uwag. Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 4 

KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 
PLAN PRACY NA 2017 ROK 

 
 

Lp Temat Zaproszeni Termin 

1. Opracowanie planu pracy na 2017   styczeń 

2. Opiniowanie projektów miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego Sandomierza  

 I-IV kwartał 

3. Opiniowanie zmian w obowiązujących 
miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
Sandomierza 

 I-IV kwartał 

4. Rozpatrywanie uwag, skarg, protestów 
mieszkańców związanych z  
zagospodarowaniem  przestrzennym 
miasta 

 I-IV kwartał 

5.  Opiniowanie projektów uchwał w 
zakresie  gospodarki gruntami  

 I-IV kwartał 
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6. Program Ochrony Środowiska – 
przyjęcie informacji o  funkcjonowaniu 
systemu segregacji odpadów 
komunalnych 

 I kwartał 

7. Zapoznanie się z planami 
zagospodarowania terenów zielonych – 
Park Miejski 

 II kwartał 

8. Opiniowanie projektu budżetu miasta 
na 2018 rok 

 IV kwartał 

9. Rozpatrywanie pism skierowanych do 
Komisji  

 Na bieżąco 

 
Plan pracy przyjęto bez uwag. Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 5, 6 
Komisja nie wypracowała wniosków. 
Pan Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 
 

 
     Sylwester Łatka 
   Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                                      Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


