
Protokół 10/8/2015 

Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

10 listopada 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Lebida – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Piotr Chojnacki, 

Andrzej Bolewski. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Lebida stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego osiedla „Chwałki I” w Sandomierzu. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawiła Pani Regina Kozakiewicz – 

Opałka - projektant MPZP „Chwałki I”. 

Komisja zapoznała się z rysunkiem planu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały. 

Pani R. Kozakiewicz – Opałka na bieżąco udzielała Radnym odpowiedzi na zadawane pytania. 

Komisja omówiła propozycje Rozstrzygnięć w sprawie rozpatrzenia uwag mieszkańców zgłoszonych 

do wyłożonego do publicznego wglądu mpzp os. „Chwałki I”. Rozstrzygnięcia stanowią Załączniki od 

Nr 3a do Nr 3r projektu uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja zapoznała się z treścią załącznika Nr 4. 

Radni nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym, Pan Andrzej Lebida zapytał, czy radni zgadzają się na głosowanie „en blok” – 

omówionych załączników? 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

Pan Andrzej Lebida zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem rozstrzygnięć zaproponowanych 

przez Burmistrza w Załącznikach do przedmiotowego projektu uchwały – Załączniki od  Nr 3a do  

Nr 3r  oraz pozytywne zaopiniowanie Załącznika Nr 4? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 



Pan Andrzej Lebida poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały w wersji przedstawionej w materiałach na sesję? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu przy ul. Słowackiego w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z rysunkiem planu stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały. 

Komisja omówiła propozycję Rozstrzygnięcia  zawartą w Załączniku Nr 2. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Komisja zapoznała się z treścią załącznika Nr 3. 

Radni nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym, Pan Andrzej Lebida zapytał, czy radni zgadzają się na przyjęcie „en blok” – 

omówionych załączników? 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

Pan Andrzej Lebida zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem treści Załącznika  

Nr 2 i Załącznika Nr 3? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Lebida poprosił o przegłosowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały w wersji przedstawionej w materiałach na sesję? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5,6 

Pan Andrzej Lebida poprosił o przeniesienie punktu – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji -  

na następne posiedzenie. 

Radni jednomyślnie wyrazili zgodę. 

Ad. 7 

Pan Andrzej Lebida stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

      Andrzej Lebida 

  Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 

 

 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

  

 

 

 


