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                                              Protokół nr 22/10/2008 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                           w dniu 26 września 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 (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o wykonaniu budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2008 roku  
    w części dotyczącej zakresu działania Komisji. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   
    Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej   
    przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”, 
b)  w związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –  
      ściekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach   
      Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
c) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice,     
    oznaczonej  nr ewid. 1611/3 , 
d) w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w m. Mszana Dolna,  
     oznaczonej nr ewid. 5647. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 

Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 
2008 roku w wersji doręczonej Członkom Komisji – załącznik Nr 2 do Protokołu. 
Szczegółowych informacji udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, Ŝe Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu zaopiniowała 
pozytywnie sprawozdanie z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku. 
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 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do wykonania 
budŜetu za I półrocze 2008 roku i zaopiniowali pozytywnie (5 głosów „za”, 0    głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) wykonanie budŜetu  Miasta za I 
półrocze  2008 roku w części dotyczącej zakresu działania Komisji. 
 
 
Ad. 4,5 
 
a)  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki  
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  
w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej pr zy 
ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił  

Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
  

Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Projekt uchwały w związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do 
realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  wraz  
z uzasadnieniem przedstawił i wyjaśnień udzielił: Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik 
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”.  
 
 
c) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej  
w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice, oznaczonej  nr ewid. 1611/3 , wraz  
z uzasadnieniem. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”, 0  głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”. 
 
 
 
d) 
  Projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej  
w m. Mszana Dolna, oznaczonej nr ewid. 5647 wraz z uzasadnieniem przedstawił  
i wyjaśnień udzieliła Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa. 
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Wniosek Komisji  
Komisja wnioskuje o przeprowadzenie wizji lokalnej na w/w działce. 

Wynik głosowania przedmiotowego wniosku: 2  głosy „za”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”, 1 głos „przeciwny”. 

Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie –  5  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie Planów Miejscowego  
     Zagospodarowania terenu Sandomierza w budŜecie miasta na 2009 rok, 
- utworzenie komórki projektowej, celem wykonania Planów Miejscowego  
      Zagospodarowania terenów Sandomierza  oraz terenów przyległych. 
 
 
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 


