
Protokół Nr 31/7/2017 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 z dnia 19 września 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. Na jej podstawie stwierdził prawomocność obrad.  

Nieobecni radni: Andrzej Bolewski i Jerzy Żyła. 

 

Ad. 1 

Pan Sylwester Łatka stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. Przywitał 

wszystkich członków oraz zaproszonych gości w tym Pana Jacka Kuligę Naczelnika 

Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta Sandomierza, Panią Anitę Łukawską i Pana 

Zenona Smuniewskiego z Wydziału Nadzoru Komunalnego oraz Pana Witolda Wawszczyka                   

z Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM Sandomierz.   

 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego 

przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Program Ochrony Środowiska – przyjęcie informacji o funkcjonowaniu 

systemu segregacji odpadów komunalnych. 

4. Zapoznanie się z planami zagospodarowania terenów zielonych – Park 

Miejski.  

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za pierwsze 

półrocze 2017 roku. 

6. Zapoznanie się z pismem Firmy TANKPOL Sp. j. w sprawie prośby                    

o ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia 16 czerwca 2017 roku. 

7. Zapoznanie się pismem Znak: NK.6121.2.2017.ALK z dnia 1 września 2017 

roku w sprawie przeprowadzenia ekspertyzy dendrologicznej lipy 

drobnolistnej.  

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś z członków komisji 

ma uwagi dot. projektu porządku obrad. Radny Andrzej Gleń złożył wniosek o umieszczenie 

w porządku obrad dwóch nowych punktów tj.: 

1. Przyjedzie rezygnacji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jako pkt. 8 porządku obrad; 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, jako pkt. 9 porządku obrad. 
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Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa poddał wniosek formalny radnego Andrzeja Gleńia pod głosowanie. 

Wynik Głosowania:  

 

„za” - 4 radnych; 

„przeciw” - 1 radny; 

„wstrzymujących się” - 0 radnych. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa stwierdził przyjęcie do porządku obrad dwóch nowych 

punktów.  

Następnie radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa uporządkował porządek obrad, jak niżej i poddał go pod 

głosowanie.  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Program Ochrony Środowiska – przyjęcie informacji o funkcjonowaniu 

systemu segregacji odpadów komunalnych.  

4. Zapoznanie się z planami zagospodarowania terenów zielonych – Park 

Miejski.  

5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 

pierwsze półrocze 2017 roku. 

6. Zapoznanie się z pismem Firmy TANKPOL Sp. j. w sprawie prośby                    

o ponowne rozpatrzenie wniosku z dnia 16 czerwca 2017 roku. 

7. Zapoznanie się pismem Znak: NK.6121.2.2017.ALK z dnia 1 września 2017 

roku w sprawie przeprowadzenia ekspertyzy dendrologicznej lipy 

drobnolistnej.  

8. Przyjedzie rezygnacji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

9. Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 

10. Sprawy różne, wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Wynik głosowania: 

 

„za” 5 radnych; 

„przeciw” 0 radny; 

„wstrzymujących się” 0 radnych. 
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Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa stwierdził przyjęcie porządku obrad.  

 

Ad. 3 

Program Ochrony Środowiska – przyjęcie informacji o funkcjonowaniu systemu 

segregacji odpadów komunalnych.         

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa udzielił głosu Panu Zenonowi Smuniewskiemu z Wydziału Nadzoru 

Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Pan Zenon Smuniewski powiedział m.in.: 

a) Odpady komunalne są zabierane od nieruchomości zamieszkałych jak i nie 

zamieszkałych, czyli od wszystkich właścicieli. 

b) Nowy system gospodarowania odpadami wszedł w życie w 2013 roku. W związku              

z tym Rada Miasta Sandomierza podjęła stosowną uchwałę a następnie ją zmieniała. 

Łącznie system gospodarowania odpadami to 11 uchwał. 

c) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do segregacji odpadów nie tylko ci którzy 

to zadeklarowali, ale także nie można mieszać zwykłych odpadów z: popiołem, 

gruzem, odpadami niebezpiecznymi, wielogabarytowymi, elektrośmieciami                        

i ulegającymi biodegradacji. 

d) Systemem gospodarowania odpadami zajmuje się PGKiM – Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, zgodnie z umową, która 

obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

e) Wywóz odpadów komunalnych mieszanych odbywa się dwa razy w miesiącu dla 

domów rodzinnych a 6 razy w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej. Z kolei odpady 

komunalne selektywne odbierane są raz w miesiącu w domach jednorodzinnych i raz 

w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej. 

f) Zgodnie z ustawą na terenie Miasta Sandomierza prowadzony jest Selektywny Punkt 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie sami mieszkańcy mogą dostarczać odpady 

takie jak: przeterminowane leki, baterie, akumulatory, opony, meble, wielogabarytowe 

odpady, odpady zielone i budowlane, popiół.  

g) Opłaty dokonuje się na podstawie liczby mieszkańców w danej nieruchomości: 

• 7 zł od osoby za śmieci segregowane; 

• 10 zł od osoby za śmieci niesegregowane; 

• 10 zł za pojemnik 120 l za odpady segregowane od nieruchomości 

niezamieszkałej; 

• 15 zł za pojemnik 120 l za odpady niesegregowane od nieruchomości 

niezamieszkałej; 

• 70 zł ryczałtowo za rok za odpady segregowane w nieruchomościach 

przeznaczonych na cele letniskowe; 

• 105 zł ryczałtowo za rok za odpady niesegregowane w nieruchomościach 

przeznaczonych na cele letniskowe; 

•  11,50 zł ryczałtowo za rok za odpady segregowane od działek rekreacyjnych; 
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• 17,50 zł ryczałtowo za rok za odpady niesegregowane od działek 

rekreacyjnych. 

h) Odpady komunalne: zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 

muszą być składowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych. Odpady z Miasta Sandomierza są składowane na terenie Gminy 

Baćkowice. Natomiast odpady komunalne segregowane są oczyszczane                                

i zagospodarowane przez PGKiM. 

i) W 2016 roku z terenu Miasta Sandomierza zebrano 8491 ton odpadów komunalnych, 

z czego: 

• Odpady mieszane wynoszą 2951 ton, czyli 35% wszystkich odpadów; 

• Odpady segregowane wynoszą 2170 ton, czyli 25% wszystkich odpadów; 

• Odpady zielone wynoszą 16 ton, czyli 0,2% wszystkich odpadów; 

• Odpady budowlane wynoszą 677 ton, czyli 8%wszystkich odpadów; 

• Pozostałości z sortowania wynoszą 1119 ton, czyli 13,19% wszystkich 

odpadów; 

• Odpady wielogabarytowe, elektrośmieci wynoszą 1557 ton, czyli 18,61% 

wszystkich odpadów. 

j) Mając na uwadze wieloletnie obserwacje coraz mniej jest odpadów segregowanych            

a coraz więcej jest odpadów niesegregowanych. 

 

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przybył 

radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w sześcioosobowym składzie.  

k) Miasto Sandomierz spełnia 3 podstawowe kryteria ustawowe w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi: 

• poziom ograniczenia masy biodegradalnej przekazywanej do składowania – 

Miasto Sandomierz przekazuje jedynie 23,58% odpadów, gdzie limit 

ustawowy wynosi 45%.  

• poziom recyklingu – na terenie Miasta Sandomierza wynosi on 74%, gdzie 

limit ustawowy wynosi zaledwie 18%. 

•  poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych – na terenie 

miasta Sandomierza wynosi on prawie 100%, gdzie limit ustawowy wynosi 

42%. 

l) Liczba mieszkańców Gminy Sandomierz w 2016 roku wg. złożonych deklaracji 

wynosi 19 553 osoby a zameldowanych jest 24 210 osób. 

m) Na ogólną liczbę mieszkańców wg. deklaracji z nieruchomości zamieszkałych ok. 6% 

nie chce segregować odpadów a 94% chce dokonywać segregacji. Z kolei                           

z nieruchomości niezamieszkałych 66% deklaruje chęć segregowania a 34% 

zadeklarowało, że nie będzie dokonywać segregacji. 

n) W 2016 roku na podstawie złożonych deklaracji winno wpłynąć do kasy miasta 

3 501 762,00 zł z tytułu opłat. W rzeczywistości wpłynęło 3 323 538 zł. W związku z 

tym zaległości mieszkańców wynoszą ok. 5%.   
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o) Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynosi 274 580,00 zł 

miesięcznie tj. na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz na prowadzenie gminnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

p) Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje nowelizacja ustawy, która wprowadza 4 (brązowy) 

pojemnik na segregację śmieci tj. na odpady biodegradalne. Pojemnik ten będzie 

powszechnie obowiązujący w przypadku Miasta Sandomierza od 1 stycznia 2020 

roku.       

 

Pan Jacek Kuliga Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta Sandomierza 

powiedział, że warto zastanowić się nad budową kompostowni, której koszt wyniósł by ok               

2 mln zł. Radny Jacek Dybus powiedział, że złym pomysłem jest budować kompostownie za 

olbrzymie pieniądze i dla małej ilości odpadów biodegradalnych.  

Radny Andrzej Gleń złożył wniosek formalny w sprawie przedstawienia kosztorysu projektu 

„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z budową 

kompostowni w Sandomierzu”. Ponadto wniosek obejmuje przedstawienie dotychczasowych 

kosztów wywozu tych odpadów poza teren Miasta Sandomierza oraz kiedy planowana 

inwestycja zwróci się miastu.  

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego radnego Andrzeja 

Glenia.  

Wynik głosowania: 

 

„za” – 6 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa stwierdził przyjęcie wniosku formalnego.  

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza powiedziała, że PGKiM w Sandomierzu nie wywiązuje 

się ze swoich zadań, gdyż chodniki na terenie Starego Miasta w Sandomierzu są zniszczone. 

Ponadto Pani Z. W.* powiedziała, o niestosownej metodzie likwidacji śmietnika 

zlokalizowanego na ul. Żydowskiej w Sandomierzu. Rozgorzała na ten temat dyskusja. Radny 

Piotr Chojnacki powiedział, że PGKiM nie jest od remontów chodników na terenie miasta 

tylko Urząd Miejski.  

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa poprosił Pana Zenona Smuniewskiego z Wydziału Nadzoru 

Komunalnego Urzędu Miasta Sandomierz o wersję elektroniczną sprawozdania                       

z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za 2016 rok. 
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Ad. 4 

Zapoznanie się z planami zagospodarowania terenów zielonych – Park Miejski.  

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa poprosił o zabranie głosu Pana Witolda Wawszczyka z Wydziału 

Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miasta Sandomierz i o przesłanie wersji elektronicznej 

zagospodarowania Parku Miejskiego w Sandomierzu. Pan Witold Wawszczyk powiedział 

m.in.: 

a) Dokumentacja na zagospodarowanie Parku Miejskiego wykonała Pracownia 

Projektowa z Gliwic w 2015 roku. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.  

b) W tej dokumentacji są przewidziane prace takie jak: budowa oświetlenia i kanalizacji 

sanitarnej i burzowej, wymiana alejek w tym główna aleja z granitu, budowa fontanny, 

likwidacja starego szaletu i umieszczenie kontenera z automatyczna obsługą                      

i poborem opłat, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wykonanie trawników, remont 

murków od ul. Szkolnej oraz budowa ogródka sensorycznego. Ten projekt opiewał na 

kwotę 6 mln zł.  

c) Ze względu na brak dofinansowania podzielono realizację tego planu na II etapy.                 

I etap na kwotę 1 mln 900 tys. zł zakłada wykonanie: budowę fontanny, remont placu 

wokół fontanny, wykonanie zasilania elektrycznego fontanny i kontenera, budowa 

części kanalizacji, plac zabaw oraz system sensoryczny.  

d) Miasto dokonało wycinki 165 drzew w Parku Miejskim na potrzeby 

zagospodarowania tego tereny zgodnie z projektem. 

e) Na I etap prac rozpisano przetarg, w którym określono termin składania ofert do dnia 

28 września 2017 roku a termin realizacji inwestycji wyznaczono na 18 grudnia 2017 

roku.     

 

Radny Andrzej Gleń zapytał się, ile kosztowała wycinka drzew. Pan Witold Wawszczyk 

powiedział, że miasto własnymi służbami dokonało wycinki nie ponosząc z tego tytułu 

kosztów.  Radny Jacek Dybus zapytał się czy miasto planuje jeszcze wycinkę drzew i po co 

budować fontannę jak nie będzie do niej normalnego dojścia. Ponadto zapytał się, kiedy 

będzie realizowany II etap i ile będzie on kosztować. Pan Witold Wawszczyk powiedział, że 

miasto nie planuje kolejnej wycinki drzew, plac wokół fontanny będzie również 

zmodernizowany a II etap będzie kosztował prawie 4 mln zł i będzie realizowany w 2018 

roku. Pani Z. W.* zapytała się, kiedy projekt był upubliczniony do konsultacji                                  

z mieszkańcami. Pan Witold Wawszczyk powiedział, że projekt był dostępny na stronie 

internetowej miasta. 

 

Ad. 5 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za pierwsze półrocze 

2017 roku. 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa powiedział, że członkowie komisji mogli zapoznać się ze 
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sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze. Następnie zapytał się czy ktoś z obecnych 

radnych ma uwagi do sprawozdania. Uwag i pytań nie było. Radny Sylwester Łatka 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

stwierdził zapoznanie się z treścią sprawozdania przez członków komisji. 

 

Ad. 6 i 7 

Zapoznanie się z pismem Firmy TANKPOL Sp. j. w sprawie prośby o ponowne 

rozpatrzenie wniosku z dnia 16 czerwca 2017 roku. 

Zapoznanie się pismem Znak: NK.6121.2.2017.ALK z dnia 1 września 2017 roku                   

w sprawie przeprowadzenia ekspertyzy dendrologicznej lipy drobnolistnej.  

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa powiedział w kontekście pisma firmy TANKPOL Sp. j., że na 

poprzednim posiedzeniu komisji został złożony wniosek formalny dotyczący wykonania 

dodatkowej ekspertyzy na zlecenie urzędu celem uzyskania informacji dot. drzewa uznanego 

za pomnik przyrody lipa drobnolistna zlokalizowanego przy ul. Kwiatkowskiego 67                      

w Sandomierzu. W tym celu poprosił o zabranie głosu Panią Anitę Łukawska z Wydziału 

Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Pani Anita Łukawska 

powiedziała, że oferta dotycząca wykonania ekspertyzy dendrologicznej została przesłana do 

trzech instytucji świadczących tego typu usługi. Z przesłanych ofert wynikało, że ekspertyzę 

dendrologiczną możliwie krótkim czasie mogą wykonać naukowcy z Katedry Roślin 

Ozdobnych i Dendrologii Architektury Krajobrazu z Uniwersytetu Przyrodniczego                   

w Lublinie. Ekspertyza została już przeprowadzona. Ze wstępnych wyników tej ekspertyzy 

wynika, że stan drzewa jest gorszy niż w marcu 2017 roku, kiedy przeprowadzano poprzednią 

ekspertyzę. Ponadto Pani Anita Łukawska powiedziała, że jej zdaniem drzewo jest w złym 

stanie, gdyż na tym drzewie nie ma gniazd ptaków, co świadczy o tym, że drzewo obumiera, 

pień częściowo jest pusty a grunt wokół niego częściowo zapadnięty. Radny Jacek Dybus 

powiedział, że ptaków nie ma na tym drzewie, bo trwa tam budowa, pracują wysokie dźwigi. 

Ponadto radny powiedział, że trwa dewastacja tego drzewa przez inwestora, taka jest 

tendencja. Wokół drzewa usytuowany był gruz połączony z wapnem, polewany wodą, który 

sieje spustoszenie w glebie. Radny dodał również że pod drzewem składowane są materiały 

budowlane. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapytał się czy miasto złożyło ofertę Polskiemu 

Towarzystwu Chirurgów Drzew. Pan Jacek Kuliga Naczelnik Wydziału Nadzoru 

Komunalnego powiedział, że tak, ale ich oferta wyceniona była na kwotę 7 400,00 zł (brutto) 

a termin realizacji na dzień 20 października 2017 roku. W związku z tym miasto wybrało 

ofertę najtańszą oraz z krótkim terminem realizacji. Radny Sylwester Łatka chce by ta 

ekspertyza dendrologiczna została przesłana radnym. Radny Janusz Czajka zapytał się czy ci 

naukowcy wskazali metody ratowania tego drzewa. Pani Anita Łukawska powiedziała, że tak, 

gdyż w ofercie był taki warunek. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zapytał się, ile na terenie 

Sandomierza jest zabytków przyrody. Pani Anita Łukawska powiedziała, że razem z lipą 

drobnolistną jest tych pomników 11 i są one wpisane do Świętokrzyskiego Rejestru 

Pomników Przyrody. Ponadto jest dodatkowych 8 pomników nie wpisanych do tego rejestru. 
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Radni poprosili o elektroniczny wykaz tych pomników przyrody. Radny Piotr Chojnacki 

zapytał się, dlaczego nie został zaproszony przewodniczący tej komisji na ocenę tego drzewa. 

Pani Anita Łukawska powiedziała, że ekspertyza została przeprowadzona w sobotę.   

Rozgorzała na ten temat dyskusja. Radny Andrzej Gleń złożył wniosek formalny, by to 

członkowie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wskazali 

naukowców, którym miasto zleci przeprowadzenie kolejnej ekspertyzy pod kontem ratowania 

pomnika przyrody jakim jest lipa drobnolistna. Ponadto w czasie prowadzenia tej ekspertyzy 

mają być obecni Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa oraz ci radni, którzy będą zainteresowani.  

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa, który zaproponował, by wycofać ten wniosek a on sam skontaktuje 

się z tymi naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz do Polskiego 

Towarzystwa Chirurgów Drzew. Ponadto radny poprosił o usunięcie starych pni z terenu 

Parku Piszczele. Radny Andrzej Gleń wycofał swój wniosek. Pani Anita Łukawska 

powiedziała, że Park Piszczele w Sandomierzu ma mieć charakter naturalistyczny w związku 

z tym te pnie pozostaną, ale będzie umieszczona tabliczka z informacją, że są to pozostałości 

po wyciętych pomnikach przyrody.  

Radny Jacek Dybus złożył wniosek formalny, by zgłosić do odpowiednich służb np. do 

prokuratury celem zgłoszenia dewastacji pomnika przyrody – Lipy Drobnolistnej 

zlokalizowanej przy ul. Kwiatkowskiego 67 w Sandomierzu. Radny Sylwester Łatka 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poddał 

wniosek formalny pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

 

„za” – 3 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 3 radnych.  

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa stwierdził przyjęcie wniosku formalnego Pana Jacka Dybusa. 

 

Ad. 8 

Przyjedzie rezygnacji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 

 

Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim członkom 

komisji a następnie złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego tej komisji. Radny Jacek 

Dybus zapytał się o powody tej decyzji. Radny Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że jest równocześnie 

Zastępcą Przewodniczącego Komisji Gospodarki komunalnej, Handlu i Usług jest to 

problematyczne ze względów logistycznych a potencjał ludzki w Radzie Miasta Sandomierza 

jest olbrzymi i wszyscy mogą się wykazać w pracy na rzecz Miasta Sandomierza. Radny 
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Sylwester Łatka Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska               

i Rolnictwa poddał swoją rezygnację pod glosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

 

„za” – 5 radnych; 

„przeciw” – 1 radny; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 

 

Rezygnacja radnego Sylwestra Łatki z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa została przyjęta. 

 

Ad. 9 

Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska                 

i Rolnictwa. 

Radny Sylwester Łatka zgłosił kandydaturę radnego Janusza Czajki na funkcję 

przewodniczącego komisji. Radny Janusz Czajka wyraził zgodę. Innych kandydatur nie 

zgłoszono. Następnie poddano kandydaturę radnego Janusza Czajki pod głosowanie. 

 

Wynik glosowania: 

  

„za” – 4 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 

 

Tym samym stwierdzono wybór radnego Janusza Czajki na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

Ad. 10  

Sprawy różne, wnioski. 

Wniosków nie było. Radny Piotr Chojnacki zapytał się co z wnioskami komisji                          

z poprzedniego posiedzenia komisji z dnia 25 sierpnia 2017 roku dot. informacji czy 

inwestycja pn. „Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części miasta” obejmuje 

remont, udrożnienie cieku wodnego Struga A wraz z remontem murów oporowych wzdłuż ul. 

Wielowiejskiej w Sandomierzu oraz w jakim czasie będzie wykonywany remont 

przepompowni przy ul. Nizinnej w Tarnobrzegu. Biuro Rady Miasta przekazało stosowne 

pismo Znak: Or. 0012.6.2.2017.SRU do Burmistrza Miasta Sandomierza w dniu 29 sierpnia 

2017 roku.  
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Ad. 11 

Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 

posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

 

 

   

 

                          Sylwester Łatka 
             Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  

                           Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 

 

 
 

 

 

 

Protokołował:  

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  

 


