
Protokół Nr 21/3/2017 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

25 maja 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Piotr Chojnacki. 

 

Ad. 1. 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził quorum i otworzył obrady. Przywitał zaproszonych gości: 

Panią Lidię Sulicką – Tworek - Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, 

oraz Pana Dariusza Sochę – Kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta.    

 

Ad. 2. 

Pan Marceli Czerwiński odczytał porządek obrad. Członkowie komisji przyjęli porządek obrad 

jednogłośnie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty 

miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie 

wykorzystania potencjałów endogenicznych Miasta Sandomierza. 

5. Opiniowanie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Sandomierza              

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2016 roku. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu 

stanowiącego gminy do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

7. Opiniowanie pisma Znak: KPSiT.0005.1.2017.DSO w sprawie odpowiedzi na pismo 

złożone przez Pana M. T.*. 

8. Opiniowanie pisma Znak: L.dz.127/2017 z dnia 10 maja 2017 roku Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w sprawie udostępnienia trasy 

podziemnej. 

9. Sprawy różne, wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty 

miejscowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku. 

 

Pan Dariusz Socha przedstawił projekt uchwały oraz omówił jej szczegóły. Projekt uchwały 

został przekazany członkom komisji w materiałach do sesji w dniu 23 maja 2017 roku. Na 

posiedzenie komisji przyszły: Pani  Katarzyna Zioło - Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza 

oraz Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatku, Opłat i Windykacji. Pan przewodniczący 

powitał przybyłych gości. Radny Majewski zadał pytanie, czy podobna uchwała już 

obowiązuje? Pan Socha oznajmi, że tak, a Pani Hill dodała, że wpływy do budżetu z jej tytułu 

wynoszą 1,7 tyś. zł. Przewodniczący zarządził głosowanie, „za” przyjęciem opinii pozytywnej 

było 4 członków komisji – jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie 

wykorzystania potencjałów endogenicznych Miasta Sandomierza. 

   

Pani Sulicka – Tworek omówiła przedmiotowy materiał, który jest bardzo obszerny. Plan ten 

określa potencjał endogeniczny Miasta Sandomierza i jest dokumentem niezbędnym  w celu 

pozyskiwania przez miasto środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewodniczący 

komisji zaznaczył, że materiał został przekazany radnym na adres e-mail oraz jest dostępny w 

Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Sandomierza. Przewodniczący zarządził głosowanie: „za” 

opinią pozytywną było 4 radnych – jednogłośnie.   

 

Ad. 5 

Zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Sandomierza             

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2016 roku. 

 

Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały i powiedział, że materiał ten został przesłany 

radnym na adres e – mail oraz jest dostępny w Biurze Rady Miasta. Z posiedzenia komisji 

wyszedł Pan Jerzy Żyła. Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Sulicką – Tworek. 

Przewodniczący zarządził głosowanie: „za” opinią pozytywną było 3 radnych – jednogłośnie. 

Pan radny Żyła wrócił na sale posiedzeń komisji.    

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania dwóch przedstawicieli organu 

stanowiącego gminy do Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.     

 

Pani Sulicka – Tworek powiedziała, że przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją 

poprzedniej uchwały tego typu. Projekt uchwały zakłada obowiązek wyboru dwóch radnych do 

Sandomierskiej Rady Pożytku Publicznego. Zdaniem przewodniczącego komisji należy 

przeprowadzić spotkanie radnych, którzy wskażą tych przedstawicieli. Ponadto zapytał Panią 
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Katarzynę Zioło, kto do tej pory reprezentował Radę Miasta Sandomierza. Pani Zioło 

powiedział, że reprezentantami byli: Wojciech Czerwiec oraz Jacek Dybus. Po dyskusji radni 

zdecydowali, by osoby zostały wskazane podczas sesji w dniu 31 maja 2017 roku. „Za” takim 

rozwiązaniem opowiedziało się 4 radnych – jednogłośnie.          

 

Ad. 7 

Opiniowanie pisma Znak: KPSiT.0005.1.2017.DSO w sprawie odpowiedzi na pismo 

złożone przez Pana M. T.* 

 

Przewodniczący odczytał treść skargi złożonej przez Pana M. T.* oraz proponowaną odpowiedź 

przygotowaną przez Urząd Miasta Sandomierza. Treść odpowiedzi została przedstawiona przez 

Pana Dariusza Sochę. Zakłada ona, że zaliczki z tytułu opłaty klimatycznej wynoszącej 2 zł od 

jednej osoby nie można płacić w całości, obowiązująca uchwała zawiera zwolnienia z opłat na 

podstawie kryteriów zawartych w ustawie oraz opłaty pobierane są wyłącznie od osób 

fizycznych. Pan Majewski zapytał się, czy obowiązująca Sandomierz uchwała nie nadwyręża 

wizerunkowo pozycję Sandomierza zwłaszcza jeśli chodzi o zwolnienia z opłat dzieci. W tej 

sprawie głos zabrała Pani Zioło. Z kolei Pani Monika Hill powiedziała, że Rada Miasta nie 

musi nikogo zwalniać z opłat, poza kryteriami ustawowymi. Ponadto dodała, że nie wiadomo 

do końca jakie są dochody z tego typu podatku, gdyż opłata ta dopiero została wprowadzona. 

Pani Zioło powiedziała, że dodatkowe wpływy mogą być przeznaczone na promocje miasta. 

Pan przewodniczący zarządził głosowanie, „za” opinią pozytywną było 4 radnych – 

jednogłośnie. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie pisma Znak: L. dz. 127/2017 z dnia 10 maja 2017 roku Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w sprawie udostępnienia trasy podziemnej. 

 

Pan Sebastian Rutyna, pracownik Biura Rady Miasta przeczytał członkom komisji pismo 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Sandomierzu. Pani Zioło odniosła 

się do treści pisma i powiedziała, że odpowiedź została już wysłana. Do 26 maja 2017 roku 

PTTK ma zwolnić obiekt pn.: „podziemna trasa turystyczna”. Sandomierskie Centrum Kultury 

jest przygotowane do prowadzenia tego obiektu, pracownicy są przeszkoleni. Dodatkowe 

wyposażenie obiektu będzie zagwarantowane z zamku. Ponadto, Pani Zioło powiedziała, że 

urząd pracuje nad dofinansowaniem i liftingiem tych eksponatów. PTTK chciało płacić na rzecz 

miasta kwotę 15 tys. zł miesięcznie. Pan Burmistrz chciał się spotkać  z PTTK. Radni ponadto 

podnieśli aspekt strat na jakie miasto jest narażane i ewentualnym odszkodowaniem. W tej 

sprawie są dokumenty są złożone już w sądzie. 
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Ad. 9 

Sprawy różne, wnioski. 

 

Brak wniosków. 

 

Ad. 10 

Zamknięcie obrad 

 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

 

 

 

 

         Marceli Czerwiński 
     Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
      Turystyki i Promocji Miasta 

 

 

 

 

Protokołował:  

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

  

 

 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust.               

1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  

 


