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Protokół Nr 44/8/2018 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka  - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni jak w załączonej liście obecności.  

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Jerzy Żyła. 

Ad. I                                                                                                                                                                         

Pan Janusz Czajka otworzył posiedzenie i stwierdził quorum. 

Ad. II 

Poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał . 

4. Pisma skierowane do komisji. 

5. Sprawy różne, wnioski 

6. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad  przyjęto jednogłośnie. 

Ad. III 

a.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

gruntu na okres 10 lat. 

Pani  Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  i Rolnictwa oraz Pani Angelika 

Kędzierska - Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego - omówiły projekt uchwały. Radny 

Andrzej Gleń zawnioskował, aby na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów przygotowano dokładną 

kalkulację finansową wniosku na PSZOK  tj. koszt całkowity i wkład własny Gminy. 

W wyniku głosowania radni  pozytywnie  zaopiniowali projekt uchwały. 6 głosów „za”. 

b. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie czwartej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza”. 

Pani Angelika Kędzierska omówiła projekt uchwały. W dyskusji pytania zadawali radni Jacek 

Dybus i Zbigniew Rusak. 

W wyniku głosowania radni pozytywnie  zaopiniowali projekt uchwały. 6 głosów „za”. 

Ad. IV 

- Pan Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Pana G.*) Przewodniczący Rady zapoznał członków 

komisji z obiegiem tego pisma w Urzędzie. Stwierdził, że skarga Pana G. została skierowana do 
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merytorycznego Wydziału, a nie do Rady. Radni w wyniku dyskusji stwierdzili, że Burmistrz powinien 

odpowiedzieć, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Przewodniczący poinformował również, że 

skierował pisma Pana G. do Komisji Rewizyjnej. 

- Komisja zapoznała się z pismem SSM skierowanym do Zarządu PGKiM dotyczącym umowy na wody 

opadowe. 

Komisja postanowiła wystąpić do Zespołu Radców Prawnych o opinię w przedmiotowej sprawie. 

- Komisja zapoznała się z pismem Państwa K.*) w sprawie lokalizacji śmietnika. 

Pani Angelika Kędzierska poinformowała, że w sprawie śmietników na Starym Mieście wystąpiono    

do Sanepidu. 

Ad. V 

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę na problem brudnych pojemników na śmieci i całkowity brak 

reakcji służb PGKiM. 

Ad.VI 

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i  zamknął posiedzenie Komisji. 

 

                                                                                                                         Janusz Czajka 

                                                                                                                  Przewodniczący Komisji 

Protokołował: Leszek Komenda 

 

 

 

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

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w zw. z  art. 5 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 

 

 

 

 

 


