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Protokół Nr 25/8/2013 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
w dniu 25 listopada 2013 r. 

 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji 
Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Marek Chruściel stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad Komisji  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił plan posiedzenia i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej. 
5. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok w działach: 010; 700; 710; 720 
6. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 
Pan Marek Chruściel poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały i zapytał kto jest za 
pozytywną opinią 
Głosowano:  5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej. 
Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Panią Barbarę Rajkowską. 
W dyskusji radni zwrócili uwagę na: 
- brak wyceny nieruchomości, 
- kto w tej chwili użytkuje ten teren, 
- czy nie ma sprzeciwu ze strony sąsiadujących mieszkańców. 
Pan Andrzej Bolewski złożył wniosek formalny o przedstawienie Komisji wyceny wartości 
nieruchomości którą chcemy przekazać dla Policji. 
Pan Marek Chruściel zapytał kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 2 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek nie uzyskał wymaganej 
większości. 
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Pan Andrzej Gleń zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. 
Przewodniczący komisji zapytał kto jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek został przyjęty. 
W związku z powyższym Pan Marek Chruściel poddał pod glosowanie omawiany projekt 
uchwały i zapytał kto jest za wydanie pozytywnej opinii? 
Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok w działach: 010; 700; 710; 720 

Członkowie Komisji wysłuchali uzasadnienia do projektu budżetu które przedstawił Pan 
Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
Radni nie wnieśli uwag do projektu 
Pan Marek Chruściel zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem dochodów w projekcie 
budżetu w omówionych działach? 
Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
Pan Marek Chruściel zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wydatków w projekcie 
budżetu w omówionych działach? 
Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
 
 

Ad. 6, 7 

Pan Marek Chruściel stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

      Marek Chruściel  
    Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej,  

     Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


