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Protokół Nr 31/3/2010 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji Miasta  
w dniu 29 kwietnia 2010r. 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Sobieraj Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
  Pan Robert Sobieraj Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta Sandomierza 2010-2013” 
4. Analiza aktualnej Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza: 

A) analiza SWOT 
B) analiza celu strategicznego nr I - ZrównowaŜony rozwój gospodarki miasta w 

oparciu o posiadany potencjał i przewagę konkurencyjną, 
C) analiza celu strategicznego nr II – Tworzenie sprzyjającego klimatu dla 

rozwoju przedsiębiorczości. 
      5.   Informacja o wnioskach do funduszy strukturalnych. 
      6.   Wnioski Komisji, pisma bieŜące. 

7. Zamknięcie obrad. 
Ad. 3 
 Przewodniczący obrad przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza na lata 2010-2013” i 
udzielił głosu w tej sprawie obecnemu na posiedzeniu Panu Markowi Bronkowskiemu –
Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza. Mówca podkreślił, Ŝe miasto ma obowiązek 
sporządzić taki program na okres czterech lat zgodnie z wymogiem ustawy o ochronie 
zabytków z dnia 23 lipca 2003r. art. 87. Miasto ma równieŜ obowiązek składania co dwa lata 
sprawozdań z realizacji tego programu Radzie Miasta. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza 2010-2013” 
Ad. 4 
 Pan Robert Sobieraj Przewodniczący  Komisji przedstawił obecnym materiały złoŜone 
z fragmentów Strategii Rozwoju Gospodarczego m. Sandomierza oraz Planu Rozwoju m. 
Sandomierza, następnie udzielił głosu Panu Markowi Bronkowskiemu. Mówca 
poinformował, Ŝe zarówno Strategia jak i Plan Rozwoju Miasta Sandomierza są 
nieodłącznym elementem tworzenia wniosków do funduszy strukturalnych. Wysokość 
otrzymanych środków na zaplanowane zadania daleko odbiega od zaplanowanych, dlatego i 
Strategia i Plan Rozwoju wymagają korekty i aktualizacji.  
W dyskusji członkowie Komisji wyrazili swoje zaniepokojenie brakiem uregulowania 
prawnego „okrąglaka” kolidującego z powstałym Bulwarem Piłsudskiego. Zwrócili takŜe 
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uwagę na niszczejący Dworek Patkowskiego, budynek przy ul. Zamkowa 5 oraz teren po 
byłej kotłowni „La Monte”. 
Komisja wyraŜa swoją pozytywną opinię w sprawie realizacji zadań wynikających z załoŜeń 
Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza na lata 2007-2015. Głosowano: 5 „za” 
– jednogłośnie. 
Ad. 5 
 Pan Robert Sobieraj Przewodniczący Komisji udzielił głosu obecnej na posiedzeniu 
Pani Dominice śak-Rosowskiej celem przedstawienia informacji w sprawie realizacji 
wniosków do funduszy strukturalnych. Mówczyni poinformowała, Ŝe nabór wniosków do 
funduszy unijnych został zakończony. Następna moŜliwość pozyskania tych środków pojawi 
się z chwilą uruchomienia nowych programów operacyjnych. Miasto Sandomierz korzysta  
z dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013 na Rewitalizację Starego Miasta w Sandomierzu – Bulwar Piłsudskiego oraz  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Sandomierzu. Zadania te realizowane są zgodnie z procedurą 
obowiązująca w UE. 
 
Ad. 6 
 Pan Robert Sobieraj Przewodniczący obrad przedstawił obecnym pismo Pana 
Grzegorza Banasia będące skargą na działalność gospodarczą przewoźnika pasaŜerskiego po 
Wiśle Pana Pawła Prokopa. W piśmie zarzucono przedsiębiorcy naraŜanie pasaŜerów na 
niebezpieczeństwo w związku ze złym stanem zdrowia Pana Pawła Prokopa. 
Komisja przyjęła następujący wniosek: 
„Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta nie jest kompetentna do 
rozstrzygania tego typu spraw. JeŜeli przedsiębiorca posiada odpowiednie zezwolenia 
dopuszczające go do prowadzenia działalności gospodarczej Komisja nie moŜe ingerować w 
jego działalność” 
Za przyjęciem powyŜszego stanowiska głosowano:  
5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 7 
 Pan Robert Sobieraj Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 
Promocji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 
       Robert Sobieraj 
 
       Przewodniczący Komisji Rozwoju  
              Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


