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                                              Protokół nr 25/13/2008 
z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                           w dniu 16 grudnia 2008 rok  
 
 
 
    
   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 (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie  projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok (punkt 12 w porządku obrad XXVIII sesji  
     Rady Miasta Sandomierza), 
b) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 (punkt  
     13 w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2008 rok (punkt 14  
     w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
d) zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 listopada  
    2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania realizowane  
    z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”, 
e) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla  
     „Nadbrzezie” na obszarze miasta Sandomierz, 
f) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina”  
    wraz  z terenami przyległymi na obszarze  miasta Sandomierz. 
4. Propozycje do planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
      i Rolnictwa na 2009 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7   głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
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b) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budŜetowego 2008, wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara 
Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6  głosów „za”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

  
c) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie zmieniany uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta na 2008 rok. 

  
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 4 głosy  „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 

d)  
Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/2008 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na zadania realizowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
lokalnych 2008-2011”. 
  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7  głosów  „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
e) 

Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury udzielił 
wyjaśnień dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Nadbrzezie” na obszarze miasta 
Sandomierz. 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
po dyskusji i wnikliwej analizie poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały wynik głosowania: 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 2 głosy 
„przeciwne”. Trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
f)  

Pan Wiesław Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina” wraz  z terenami przyległymi  
na obszarze  miasta Sandomierz. 

Mieszkańcy ul. Księcia Henryka Sandomierskiego zgłosili sprzeciw do projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina”  
w Sandomierzu w zakresie  projektowanej drogi dojazdowej o szerokości 12 metrów. 

Właściciele działek przy  ul. Księcia Henryka Sandomierskiego uwaŜają,  
Ŝe projektowana droga 12 metrów jest bezzasadna i proponują aby projektowana droga 
miała szerokości 6 metrów (ciąg jezdno – pieszy i tzw. mijanki lub zatoczki). 
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Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
po wysłuchaniu właścicieli działek przy ul. Księcia Henryka Sandomierskiego,   
zaopiniowała negatywnie  (8 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”) przedmiotowy projekt uchwały. 
        
Wniosek Komisji 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa wnioskuje  
o zdjęcie z porządku obrad XXVIII  sesji Rady Miasta Sandomierza punktu 16 - 
podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu osiedla „Salve Regina” wraz  z terenami przyległymi na obszarze  miasta  
Sandomierz. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Ad. 4 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ustaliła, Ŝe projekt 
planu pracy Komisji na 2009 rok zatwierdzi na następnym posiedzeniu Komisji. 
 
Ad. 5 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odłoŜyła 
rozpatrzenie pism bieŜących na następnym posiedzeniu Komisji. 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o zamieszczanie na stronie internetowej miasta Sandomierza 
ogłoszeń dot. uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  
na obszarze  miasta  Sandomierz. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 7 
      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 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


