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                                                    Sprawozdanie                                                                                                  
z pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
                                            i Rolnictwa za 2008 rok 
 
 

W roku 2008 Komisja rozpoczęła swoją pracę od opiniowania projektu budŜetu miasta 
Sandomierza na 2008 rok w zakresie zadań przedstawionych w Statucie Miasta Sandomierza 
załącznik Nr 6 § 6.  
 W minionym roku Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa odbyła trzynaście posiedzeń. Opiniowała projekty uchwał naleŜące do jej 
kompetencji m.in. w sprawie: 
- uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
       przestrzennego miasta Sandomierza zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/163/2000 Rady  
       Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r. z późniejszymi zmianami –  
       etap  II, 
- zatwierdzenia taryf na zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego   
       odprowadzenia ścieków oraz określenia ceny oczyszczania ścieków przez Zakład   
       Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu, 
- uchylenia uchwały Nr XXIV/106/91 z dnia 31 lipca 1991 rok dot. podwyŜszenia  
    opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste, 
-  przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi  
     oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2008, 
-  nabycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego  
    Nr 1, 
- zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok w związku z planowanym nabyciem  
     nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego Nr 1, 
-   przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania  
     Przestrzennego „Gołębice I” w Sandomierzu, zatwierdzonego Uchwała  
    Nr XXV/165/2000 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2000 r., ogłoszoną  
    w Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 21, poz. 160 z dnia 18.04.2000 r. 
- przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 
- nabycia nieruchomości gruntowej, 
- dzierŜawy części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  ul. Portowej 24   
   z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie kortu tenisowego, 
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
   Sandomierza – II etap, 
- przyjęcia programu inwestycyjnego Gminy Miejskiej Sandomierz do roku 2012, 
- nabycia nieruchomości gruntowych połoŜonych w Sandomierzu oznaczonych   
    numerami działek 178/20, 156/29, 173/27 pod  budowę ulic: Frankowskiego  
    i Reymonta, 
- zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   
    Wodnej w Kielcach na realizację projektu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej   
    przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu – Etap II”, 
-  w związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno –  
      ściekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach   
      Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
- sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice,     
    oznaczonej  nr ewid. 1611/3 , 
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- sprzedaŜy nieruchomości gruntowej połoŜonej w m. Mszana Dolna, oznaczonej  
     nr ewid. 5647, 
- likwidacji zakładu budŜetowego – Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu, 
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., 
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2009 r., 
- obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
- 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”, 
- uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „Nadbrzezie”  
   na obszarze miasta Sandomierz, 
- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla „Salve Regina”  
    wraz  z terenami przyległymi na obszarze  miasta Sandomierz. 
 

Zgodnie z załoŜeniami planu pracy Komisja na bieŜąco rozpatrywała pisma kierowane 
przez Burmistrza Sandomierza, Przewodniczącego Rady Miasta oraz  mieszkańców.  

 

 

                                                                        
                                                                 Przewodniczący Komisji  
                                      Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
                                                                    Andrzej Gleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


