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Protokół Nr 16/7/2016 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

2 grudnia 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek,  

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok w działach: 

• 630 – Turystyka,  

• 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Wnioski do projektu budżetu. 

5.  Ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję 

Sandomierza. 

6.  Sprawy różne. Wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3, 4 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok. 

DOCHODY 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – omówiła projekt budżetu miasta w działach 630 

po stronie dochodów i wydatków. 

W dyskusji radni poruszyli tematy: 

- wpływów do budżetu z użytkowania Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej. 

Pani Barbara Grębowiec wyjaśniła, że kwota zawarta w planie dochodów w tym dziale 

pochodzi z planowanych do odzyskania odszkodowań z tytułu nieprzekazania obiektu 

gminie. Zaznaczyła, że dochody z użytkowania Bramy Opatowskiej stanowią dochód 

Sandomierskiego Centrum Kultury. Sprawa użytkowania Trasy jest jeszcze nierozstrzygnięta. 

WYDATKI 

Komisja zapoznała się z planem wydatków w dziale 630 i 75075. 

Szczegółowych wyjaśnień udzielił Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, 

Sportu i Turystyki . 

Komisja nie wniosła uwag do planowanej kwoty wydatków. 

Przewodniczący obrad zapytał radnych czy są wnioski do projektu budżetu w omówionych 

działach? 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu 

przedłożonego przez Burmistrza? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Piotr Chojnacki poinformował, że powyższe stanowisko zostanie przekazane Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Ad. 5 

Ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję Sandomierza. 

Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury Promocji, Sportu i Turystyki - przedstawił 

obszerną informację o działaniach Wydziału. 

Ad. 6, 7 

Wnioski. 

W związku z powzięciem informacji o istnieniu na terenie tzw. „Gęsiej Wólki” źródeł wód 

leczniczych, zwracamy się z prośbą do Burmistrza o udzielenie informacji, czy miasto podjęło 

działania w celu sprawdzenia tej informacji i ewentualnego ubiegania się Sandomierza o 

status gminy uzdrowiskowej 

Głosowano: 4 „za” – wniosek przyjęty. 

Ad. 8  

Pan Piotr Chojnacki stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


