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                                              Protokół nr 5/5/2007 
                            z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej,  
                                       Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                             w dniu 19 kwietnia 2007 roku, godz. 16.00  
 
 
       
 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 
 
Przyjęty porządek obrad (4 głosy „za” – jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  
    ul. Kwiatkowskiego, oznaczonej nr działki 77/15 o pow. 0,0563 ha,  
    z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni   
    ścieków,  
b) w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie dofinansowania   
    ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla    
    przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa   
    kulturowego   i przyrodniczego – etap II”, 
c) w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie dofinansowania   
    ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla   
    przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa centrum sportu i rekreacji  
    w Sandomierzu”, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 
 
 a) 
 Pani Zofia Malec – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  
ul. Kwiatkowskiego, oznaczonej nr działki 77/15 o pow. 0,0563 ha,  
z przeznaczeniem pod budowę kanalizacji sanitarnej i przepompowni   
ścieków. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie -  4 głosy „za”. 
 
 
b)  
 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie poparcia 
dla działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia pod 
nazwą „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – 
etap II” oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pana Grzegorza CieŜa – Naczelnik 
Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego - zaopiniowała jednogłośnie  
pozytywnie – 4  głosy „za”. 
 
 
c) 
 Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
przedstawił projekt uchwały w sprawie w sprawie poparcia dla działań 
mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa 
centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu”. 
 Poddany pod głosowanie w/w projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 4 głosów „za”.  
 
 
 
Ad. 4,5 
 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Sandomierska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17 w związku z nowymi taryfami za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków od 1 kwietnia 2007 
prosi o ponowne sprawdzenie i weryfikacje kosztów pod względem moŜliwości 
i celowości ich ponoszenia. 
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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 
 


