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                                              Protokół nr 34/9/2009 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                          w dniu 22 grudnia 2009 roku 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 10:00 
Godzinna zakończenia – 12:00 
       
     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 

Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmiany uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada  
   2005 roku, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
   31 stycznia 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania   
   Ścieków, 
b) wniesienia dopłat do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
    Sp. z o. o. w Sandomierzu na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki  
     wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza”, 
c) przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa  
    systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia  
     wkładu własnego, 
d) ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu  
    i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo –   
    rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
4. Opinia do projektu budŜetu na 2010 rok 
    Projekt dochodów i wydatków: 
    a) w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, 
    b) w Wydziale Urbanistyki i Architektury. 
5. Propozycje do Planu Pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
    i Rolnictwa na 2010 rok. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
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Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/288/2005 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku, zmienionej uchwałą Nr 
IV/37/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Ścieków wraz z uzasadnieniem 
przedstawił Pan Tadeusz Przyłucki – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  w Sandomierzu. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie - 7 głosów „za”, 1 głos 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłat do Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sandomierzu na realizację 
projektu „Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej na  terenie miasta 
Sandomierza” wraz z uzasadnieniem przedstawił: Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik 
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie: 8 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.  
 
c)  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia  
do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia 
wkładu własnego. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o poprawienie uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały 
(kwoty w uzasadnieniu mają być takie jak w projekcie uchwały).  
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie  informacji dot. bezprzewodowego Internetu  
w Sandomierzu ramach programu e-świętokrzyskie. Komisja prosi o wyjaśnienie na 
jaki cel została przeznaczona kwota 154 000,00 zł z programu e-świętokrzyskie. 
 
 
d) 

Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu  przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz 
określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów 
oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem. 
 

Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały.  
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Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania 
umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części  
w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
 
Ad. 4 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  dokonała 
analizy projektu budŜetu miasta na 2010 rok. Przedmiotowy projekt budŜetu 
opracowany przez Burmistrza Sandomierza został doręczony radnym w terminie 
ustawowym. 

Po dyskusji oraz złoŜeniu stosownych wyjaśnień przez: Panią Zofię Malec – 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa oraz Pana Wiesława Polaka – 
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Komisja przyjęła w głosowaniu 
jawnym opinię następującej treści: 

 
OPINIA 

        Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
z dnia 22 grudnia 2009 r. do projektu uchwały Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2010 rok 

 
Na postawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 6 i § 11  
ust. 3 Załącznika Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza – Zasady i tryb działania 
komisji stałych Rady Miasta (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 
2287),  § 2 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XII/96/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia  
29 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budŜetu oraz rodzajów  
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu 
miasta Sandomierza  – Komisja po rozpatrzeniu przedłoŜonego przez Burmistrza 
Sandomierza projektu budŜetu wydała następującą opinię: 

1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 
2010 rok w działach: 

• Dział 700 
- dochody - 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów   
  „przeciwnych”. Jedna nie głosowała. 
- wydatki - 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów  
  „przeciwnych”. Jedna nie głosowała. 
 
• Dział 710  
- dochody – 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów   
  „przeciwnych”. Jedna nie głosowała. 

     - wydatki – 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów   
        „przeciwnych”. Jedna nie głosowała. 
 
Komisja postanowiła przedłoŜyć przedmiotową opinię Komisji BudŜetu  
i Finansów. 
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Ad. 5 - 6 
Pan Andrzej Gleń – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa przedstawił projekt Planu pracy Komisji na 2010 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 2 do Protokołu. 
 

 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje aby zrezygnować z rezerwy terenów pod cele oświatowe przy  
ul. Westerplatte oraz na Gołębicach. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za” , 0 głosów przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


