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                                              Protokół nr 6/6/2007 
                            z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                             w dniu 23 maja 2007 roku, godz. 16.00  
 
 
       
 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. Informacja dotycząca zasad funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa  
     Społecznego. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki odpadami  
       dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki”,  
b) w sprawie zmiany uchwały w uznaniu za pomnik przyrody czterech drzew   
     topoli białej rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu, 
c) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza ustalenia cen za  
     ścieki dowoŜone samochodami asenizacyjnymi i ustalenia cen za    
     wykonywanie analiz chemicznych w laboratorium zakładowym dla Klientów  
     zewnętrznych, 
d) w sprawie zatwierdzenia cen ścieków dowoŜonych samochodami  
       asenizacyjnymi i ceny wykonywanych analiz chemicznych w laboratorium  
       zakładowym dla Klientów zewnętrznych, 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących.  
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
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Ad. 3 
 
Informację dotyczącą zasad funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego przedstawili: Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza 
Sandomierza oraz Pani Edyta Sobieraj – Referent w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego (informację stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). 
 
 
Ad. 4 
 
a) 
 Pani Daria Mirowska – Referent do spraw ochrony środowiska  
w Wydziale Nadzoru Komunalnego przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki odpadami  
dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki”. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie -  5 głosów „za”. 
 
 
b)  
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w uznaniu za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej 
rosnących w Parku Piszczele w Sandomierzu.  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Daria 
Mirowska – Referent do spraw ochrony środowiska w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego. 
 
Wniosek Komisji 
 Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały wnioskuje  
o uwzględnienie następującej zmiany w § 1 omawianego projektu uchwały: 
-§ 2 ustęp 6, który brzmi „umieszczania jakichkolwiek obiektów  
 budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika” wykreślić lub 
- § 2 ustęp 6, który brzmi „umieszczania jakichkolwiek obiektów budowlanych   
   w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika” dopisać z wyjątkiem istniejących 
obiektów architektury małej. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 4 głosy „za”, 1 głos  
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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 Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poddał pod głosowanie omawiany projekt 
uchwały wraz z poprawkami Komisji. 
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych” – opinia pozytywna. 
 
 
c)  
 
 Pani Daria Mirowska – Referent do spraw ochrony środowiska w 
Wydziale Nadzoru Komunalnego przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza ustalenia cen za ścieki 
dowoŜone samochodami asenizacyjnymi i ustalenia cen za wykonywanie 
analiz chemicznych w laboratorium zakładowym dla Klientów 
zewnętrznych. 
  
 Poddany pod głosowanie w/w projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 1 głosów „przeciwny”. 
 
d) 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia cen 
ścieków dowoŜonych samochodami asenizacyjnymi i ceny wykonywanych 
analiz chemicznych w laboratorium zakładowym dla Klientów 
zewnętrznych. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Daria 
Mirowska – Referent do spraw ochrony środowiska w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego. 
 
 
Ad. 5 
 
 Komisja zapoznała się z projektem oświadczenia Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie poselskiego projektu ustawy o rolno – spoŜywczych 
rynkach hurtowych. 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa po 
zapoznaniu się z projektem oświadczenia Rady Miasta Sandomierza – 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie - 5 głosów „za”.  
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Ad. 6 
 
Komisja wnioskuje o: 
- wykoszenie wałów przy ul. Mostowej i ul. Powiśle, 
- ustawienie w Nadbrzeziu koszy na odpady - plastik, szkło, 
- wykoszenie trawy na Bulwarze nad Wisłą 
- zastosowanie środka przeciwko komarom -  Bulwar Nad Wisłą, 
- przygotowanie informacji dot. zaawansowania opracowania zmian w MPZP 
Sandomierza. 
 
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 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


