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                                              Protokół nr 26/1/2009 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                          w dniu 13 stycznia 2008 rok, godz. 14.00 - Ratusz 
 
Godz. rozpoczęcia Komisji – 14.00 
Godz. zakończenia Komisji – 15.20 
    
   
      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 (6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Dwie osoby nie głosowały). 
  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia do projektu budŜetu na 2009 rok 
    Projekt dochodów i wydatków: 
    a) w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, 
    b) w Wydziale Urbanistyki i Architektury. 
4. Propozycje do planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
     i Rolnictwa na 2009 rok. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony  
    Środowiska i Rolnictwa w roku 2008. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3 
a) 

Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła projekt dochodów budŜetowych na 2009 rok w Wydziale 
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – Dział 700. 
 
Komisja po zapoznaniu się z projektem dochodów budŜetowych na 2009 r.  
w zakresie gospodarki nieruchomości - Dział 700 Rozdział - zaopiniowała 
pozytywnie przedmiotową część projektu budŜetu -  7  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymuj ących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
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Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy zagospodarować tereny Gęsiej Wólki np. uzbroić  
i przekształcić teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub zrobić drogę 
dojazdową i tereny przeznaczyć pod działalność przemysłową zgodnie z MPZP. 
 

Pani Naczelnik Zofia Malec poinformowała członków Komisji o planowanych 
wydatkach w 2009 rok w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – Dział 700  
i 710. 
 
Komisja po zapoznaniu się z projektem wydatków budŜetowych na 2009 rok  
Dział 700 oraz Dział 710 zaopiniowała pozytywnie przedmiotową część projektu 
budŜetu – 5 głosów „za”,0 głosów „przeciwnych”, 3 głosy „wstrzymuj ące się”.   
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wyjaśnienie przeznaczenia zaplanowanej w projekcie budŜetu  
na 2009 rok kwoty 600 000,00 - Dział 700 Rozdział 70005 TBS. 
 
b) 

Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
przedstawił projekt dochodów Wydziału Urbanistyki i Architektury na 2009 rok –  
Dział 710. 
 
Komisja po zapoznaniu się z projektem dochodów Wydziału Urbanistyki  
i Architektury na 2009 rok zaopiniowała przedmiotową część projektu budŜetu 
(Dział 710) pozytywnie –  5 głosy „za”, 0 głosów przeciwnych”, 3  głosy 
„wstrzymuj ące się”. 
 
 

Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
przedstawił projekt wydatków Wydziału Urbanistyki i Architektury na 2009 rok –  
Dział 710 wraz z propozycją zmiany dot. planowych prac projektowych na 2009-2010 
(propozycję zmiany stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 
 
Pan Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury poinformował członków Komisji, 
Ŝe przedstawiona zmiana dot. wydatków w Wydziale Urbanistyki i Architektury polega 
na: 
- punkt 2 b planowane prace projektowe na lata 2009 - 2010 wykreśla się plan 
miejscowy „Bulwar Piłsudskiego” a w to miejsce wpisuje się plan miejscowy „zmiana 
Okrzei”. 

 
Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy powołać komórkę przy Urzędzie Miejskim  

w Sandomierzu, która będzie zajmowała się wykonywaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
Komisja po zapoznaniu się z projektem wydatków Wydziału Urbanistyki  
i Architektury na 2009 rok zaopiniowała przedmiotową część projektu budŜetu 
wraz z przedstawiona zmianą (Dział 710) pozytywnie  –  5 głosów „za”, 2 głosy 
przeciwne”, 1  głos „wstrzymujący się”. 
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Ad. 4 
    

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił projekt Planu pracy Komisji na 2009 rok. 
Projekt planu pracy Komisji został przyjęty wraz z poprawką Komisji -  7 głosów „za” , 
0 głosów przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik nr 3 do Protokołu. 
 
 
Ad. 5 
 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym Członkom 
Komisji Sprawozdania z działalności Komisji w 2008 roku, zwrócił się o zgłoszenie 
ewentualnych uwag do jego treści. 
Wobec braku uwag - Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2008 roku  oraz na podstawie jego wyniku  
( 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) stwierdził 
przyjęcie go przez Komisję. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok stanowi 
załącznik nr 4 do Protokołu. 
 
 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza prosi o określenie wniosków 
Radnych Rady Miasta Sandomierza dotyczących ustaleń projektów 
miejscowych planów „Salve Regina” i „Nadbrzezie”, które zostaną przekazane 
Projektantowi w celu dokonania ewentualnych zmian. 

 
 

• Pan Jan J.∗ zam. w Sandomierzu przesyła kserokopie pism  jakie wysłał do 
Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Przewodniczącego Rady Miasta na które 
brak odpowiedzi(pismo stanowi załącznik nr 5  
do Protokołu). 
Pan J.∗ prosi o interwencję w sprawie załatwienia sprawy o której mowa  
w załączonych pismach : 
- pismo z 20.02.2007 r. protest dot. przeznaczenia działki nr 274 na cele  
    określone w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
    „Nadbrzezie”, 
 - pismo z 22.01.2008 r. propozycja powrotu do pierwotnego projektu który   
    zakładał przebieg dogi 2 KDL w połowie przez działkę nr 274 i w połowie   
    przez działkę nr 273, bądź przesunięcie drogi 2 KDL tak, Ŝeby przebiegała w   
    połowie przez działkę nr 274 i w połowie przez działkę nr 275.  
   Droga  2 KDL w projekcie ma 20 metrów szerokości Pan J.∗ proponuje aby      
   była to np. 12 metrowa droga). 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
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• Pani Jadwiga W∗ zam. Sandomierz ul. Słowackiego 14 prosi o ponowne 
rozpatrzenie sprawy pasa drogowego 3 KDL, który zgodnie z Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego „Nadbrzezie” ma przechodzić przez działkę 
1346. Pani Jadwiga W.∗ wnosi o zachowanie odległości pasa drogowego 
minimum 4 m od najbardziej wysuniętej części budynku. 

 
• Wydział Urbanistyki i Architektury pismem znak UA. 73210-2-5/2008  

odpowiada na pismo Pani Jadwigi W.∗ w sprawie zmiany ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nadbrzezie” dotyczy 
projektowanej drogi 3 KDL. 

 
 

 
• Wydział Urbanistyki i Architektury pismem znak UA. 73311-13/2008  

odpowiada na pismo Pani Anny P.∗ pełnomocnik Pana Grzegorza P.∗ ul. Tkacka 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Salve Regina” w Sandomierzu. 

 
 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
 
Komisja wnioskuje o: 
- dokonanie zmiany w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu osiedla „Salve Regina” - zmiana  szerokości drogi ul. Księcia Henryka 
Sandomierskiego według propozycji mieszkańców. 

W dniu 16 grudnia 2008 roku na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa właściciele działek przy  ul. Księcia Henryka 
Sandomierskiego zgłosili sprzeciw do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina” mieszkańcy uwaŜają, Ŝe projektowana 
droga 12 metrów jest bezzasadna i zaproponowali aby projektowana droga miała 
szerokość 6 metrów (ciąg jezdno – pieszy i tzw. mijanki lub zatoczki). 
 
- dokonanie zmiany w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Nadbrzezie” według propozycji mieszkańców zmiana szerokości drogi oraz przebieg 
drogi w równych częściach przez dwie działki: Pana Jana J.∗ zam. Sandomierz  
(działka nr 274), Pani Jadwigi W.∗ zam. Sandomierz  
                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
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(działka nr 1346) oraz właściciela działki nr 275 przy ul. Flisaków. Aby wprowadzić 
powyŜsza zmianę wymagana jest zgoda właścicieli działek  
przez które będzie przebiegać droga 2  KDL w związku z tym zostanie powołana 
podkomisja w celu wynegocjowania powyŜszych zmian. 
 
 
Pan Jan J.∗ zam. w Sandomierzu proponuję aby powrócić  
do pierwotnego projektu który zakładał przebieg dogi 2 KDL w połowie przez działkę 
nr 274 i w połowie przez działkę nr 273, bądź przesunięcie drogi 2 KDL tak, Ŝeby 
przebiegała w połowie przez działkę nr 274 i w połowie przez działkę nr 275.  
Droga  2KDL w projekcie ma 20 metrów szerokości propozycja np. 12 metrowej drogi. 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 6 głosów „za” , 0 głosów przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
Ad. 8 
       

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 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


