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                                              Protokół nr 3/3/2007 
                            z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                             w dniu 29 stycznia 2007 roku, godz. 14.00 - Ratusz 
 
 
       
 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 (4 głosy „za”) porządek obrad: 
 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew topoli białej   
     rosnących w parku Piszczele w Sandomierzu, 
b) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej  
     w drodze darowizny, a następnie na jej zbycie w drodze przetargu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3,4,5 
 
a) 
 Komisja po rozpatrzeniu treści uchwały wraz z uzasadnieniem, 
wysłuchaniu wyjaśnień Pani Anety Przyłuckiej - Inspektor w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 4 głosy „za” – projekt 
uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody czterech drzew topoli 
białej rosnących w parku Piszczele w Sandomierzu.  
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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b) 
 Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej w drodze 
darowizny, a następnie na jej zbycie w drodze przetargu. 
 Pani Naczelnik poinformowała członków Komisji, Ŝe nieruchomość 
połoŜona jest w Sandomierzu przy ul. Lwowskiej oznaczona nr ewid. 241 
znajduje się dotychczas w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Kielcach.  
 Wojewoda Świętokrzyski w dniu 11.01.2007 r. wyraził zgodę na 
wygaśnięcie trwałego zarządu, w wyniku czego nieruchomość przejdzie do 
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 
  W wyniku przejścia nieruchomości a następnie jej sprzedaŜy, Gmina 
Sandomierz przeznaczy środki finansowe na zakup sprzętu dla Komendy 
Powiatowej Policji w Sandomierzu. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący 
się”. 
 
Ad. 6 
       
 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 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 
 


