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Protokół Nr 27/1/2018 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

posiedzenie w dniu 16 lutego 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Jerzy Żyła, Andrzej Juda. 

Ad. 1. 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o działaniach promocyjnych Referatu  Kultury, Promocji i Turystyki. 

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok. 

5. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przyjęcie informacji o działaniach promocyjnych Referatu  Kultury, Promocji i Turystyki. 

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

informację o planowanych przedsięwzięciach promocyjnych, powiedział między innym o: 

- planowanej serii zdjęć lotniczych miasta „chcemy pokazać oprócz Starówki inne części 

miasta, maja to być zdjęcia wysokiej jakości” 

- przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy gadżetów promocyjnych, w dniu 

19 lutego br. Odbędzie się otwarcie ofert na druk tych materiałów, 

- planowany jest koncert „10 lat serialu Ojca Mateusza”, oraz wydanie okolicznościowej 

monety „10 Mateuszy”, 

- w dalszym ciągu będziemy wykonywać ramki do tablic rejestracyjnych, 

- korzystamy z Radia Leliwa oraz prasy lokalnej w reklamie wydarzeń kulturalnych. 

Radni w dyskusji poruszyli tematy: 

- udziału miasta w obchodach 200-lecia Diecezji Sandomierskiej, 

- jakie działania podejmie miasto w związku z rocznicą 80-lecia przyłączenia prawobrzeżnej 

części miasta, 
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- jaki jest postęp prac związanych z włączeniem terenów miejskich do specjalnej strefy 

ekonomicznej. 

Przewodniczący obrad zapewnił, że zwróci się do burmistrza miasta o udzielenie odpowiedzi 

na postawione pytania. 

Ad. 4 

Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok. 

Przewodniczący obrad odczytał treść sprawozdania: 

„W 2017 roku komisja odbyła osiem posiedzeń. 

Plan pracy przyjęty na 2017 rok Komisja realizowała podejmując ścisłą współpracę  

z Wydziałem Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz 

Komisjami: Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

We współpracy z Komisją Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

przeanalizowała i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kamień Plebański” w Sandomierzu i terenów 

przyległych. 

We współpracy z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przeanalizowała: funkcjonowanie  

Podziemnej Trasy Turystycznej, szczegółowo omówiła projekty złożone do budżetu 

obywatelskiego, które uzyskały pozytywną opinię zespołu ds. budżetu obywatelskiego. 

Zapoznała się również z działalnością  Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, projektami 

promocji miasta i dalszego rozwoju gospodarczego oraz przyjęła informację  

o funkcjonowaniu obiektów turystycznych. 

Przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w Sandomierzu Karty Mieszkańca, 

mającej na celu pobudzenie aktywności społecznej Sandomierzan. 

Opiniowała między innymi projekty uchwał w sprawach: 

- wprowadzenia opłaty miejscowej oraz uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej, 

- przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Miasta 

Sandomierza, 

- aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 

- przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

- uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Komisja zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2018 rok w Dziale 630 – Turystyka oraz 75075 

– Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Temat wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję omówiono  

pobieżnie przy okazji zapoznawania się z pracą wydziału odpowiedzialnego za  promocję 
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miasta. Członkowie komisji mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach z okazji wizyty  

w Sandomierzu  przedstawicieli partnerskiego miasta Newark-on-Trent”.  

 

Pan Marceli Czerwiński zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego sprawozdania? 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5 

Pisma skierowane do Komisji: 

Komisja przyjęła do wiadomości pismo Radnego A. Bolewskiego skierowane do Burmistrza 

Miasta w sprawie skutków wejścia w życie nowej ustawy - Prawo wodne. 

Ad. 6 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

    Marceli Czerwiński 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


