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Protokół  
z posiedzenia Komisji Wspólnej 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta Nr 5/5/2007 
oraz Komisji Praworządności Nr 6/6/2007 

w dniu 22 marca 2007 roku – godz. 14,00 - Ratusz 
                                  
 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Protokołu). 
 
 
 
Ad. 1 
  
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie 
Komisji Wspólnej: Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji  
oraz Komisji Praworządności oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
 
Przyjęty jednomyślnie –  10 głosów „za” - Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Ruch turystyczny w zbliŜającym się sezonie:  

• promocja miasta, 

• organizacja ruchu turystycznego 

• przygotowanie do sezonu. 

4. Sprawy róŜne. 

5. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 
 
Wniosek 
StraŜ Miejska powinna inaczej postępować z osobami odwiedzającymi 
Sandomierz (samochody z obcymi rejestracjami) pouczać a nie karać 
mandatami, poniewaŜ to zniechęca turystów do odwiedzania Sandomierza. 
 
Pan Robert Sobieraj poddał pod głosowanie zapytanie: „czy członkowie Komisji 
uwaŜają, Ŝe w/w wniosek powinien został poddany pod głosowanie. 
Wynik głosowania: 1 głos „za”, 3 głosy „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących 
się”. Wniosek nie został przyjęty. 
 
Komisja wnioskuje  
- o ogrodzenie placu targowego na ul. Przemysłowej (około 50 metrów) siatką. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 9 głosów „za, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu). 
Komisja prosi, aby StraŜ Miejska zwracała uwagę Sandomierskiej Giełdzie 
Rolno – Ogrodniczej o porządkowanie terenu przy ul. Przemysłowej. 
 
Komisja wnioskuje 
- o utworzenie w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu Wydziału, który będzie się 
zajmował sprawami promocji, kultury i turystyki. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 9 głosów „za, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się” (jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu). 
 
Komisja wnioskuje o opracowanie systemu ulg i zwolnień w opłatach 
czynszowych i podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 8 głosów „za, 0 głosów 
„przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się” (jedna osoba nie brała udziału w 
głosowaniu). 
 
Komisja uwaŜa, Ŝe powinien powstać zespół roboczy, który zająłby się 
opracowaniem planu polityki promocji. 
 
Komisja postanowiła przedłoŜyć następujące wnioski, pytania: 

Komisja pyta: 
- czy sąsiednie gminy się dokładają do szlaków rowerowych, 
- co się dzieje z pieniędzmi pochodzącymi z obiektów miasta: Bramy  
   Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej, 
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- ile taniej bazy noclegowej i innej infrastruktury PTTK wybudowało za 
pieniądze uzyskane ze sprzedanych biletów na Bramę Opatowską i Podziemną 
Trasę Turystyczną. 

Komisja uwaŜa, Ŝe: 
-  jest brak promocji miasta na targach, 
- powinna być prowadzona kontrola pilotów wycieczek i przewodników czy  
  mają uprawnienia do oprowadzania wycieczek po Sandomierzu, 
- naleŜy dąŜyć do stworzenia odpowiedniej oferty dla turystów oraz wspierać 
pomysły ludzi, 
- powinna być informacja turystyczna dostępna przez 24 godziny, 
-powinny powstać stoiska z informacją turystyczną przy parkingach  
z wykorzystaniem młodzieŜy ze znajomością języka obcego, 
- powinna być promocja poza granicami miasta (bilbordy, znaki drogowe), 
- powinna być opracowana Wieloletnia Strategia Miasta, 
- naleŜy stosować promocje miasta tak jak np. np. Hotel „Król Kazimierz”  
   w Kazimierzu Nad Wisłą, 
- organizacja ruchu turystycznego w mieście powinna być prowadzona wzorując  
   się na krakowskiej karcie turystycznej, 
- jest brak potrawy regionalnej w Sandomierskich restauracjach, 
- powinna być zorganizowana duŜa impreza na skalę ogólnopolską, która   
   byłaby dostrzeŜona w całym kraju, 
- brak atrakcji dla turystów w godzinach wieczornych, 
- promocja Sandomierza na targach nie daje takiego efektu jak promocja, która 
dociera bezpośrednio do turysty np. poprzez telewizję, 
- powinien jeździć np. po Krakowie pojazd z reklamą Sandomierza (tablica  
z napisem „Sandomierz”), 
- powinna powstać instytucja – informacji turystycznej, 
- zespoły sportowe powinny równieŜ promować miasto (koszulki z napisem 
Sandomierz), 
- powinny być organizowane w Sandomierzu „Dni Sandomierza”  
lub „Święto Sandomierza”, 
- powinien być równy rozdział wycieczek (restauracje, hotele, statki). 

Komisja poruszyła m.in. sprawę: 
- sprawności i przydatności monitoringu na Starym Mieście, 
- biletów na Podziemną Trasę Turystyczną ora Bramę Opatowską, 
- produktu turystycznego, pomoc dla restauratorów na zasadach zdrowej  
    konkurencji, 
- braku tanich noclegów w cenie do 50 zł., 
- sprzedaŜy mieszkań na Starym Mieście jako element rozwiązania problemu 
miejsc noclegowych w mieście, 
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Ad. 4 
 
Komisja wnioskuje: 
- o dokonanie wizji lokalnej - skrzyŜowanie ulic: 15-go Listopada  
i ul. Kochanowskiego rosnące drzewa zagraŜają bezpieczeństwu ruchu 
drogowego, 
- o zinwentaryzowanie w mieście szpecących bud, baraków, opuszczonych 
domów itp. oraz doprowadzenie do wydania nakazów ich rozbiórki, 
- o uporządkowanie ulic i chodników (piach, śmieci, liście). 
 
Komisja pyta, kto był odpowiedzialny za Festiwal Filmów Niezwykłych  
w Sandomierzu? 
 
Ad. 5 
 
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Wspólnej: Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta oraz Komisji Praworządności. 
 
 
 
                                                               
 
                                                          
                                                        Przewodniczący Komisji 
                                    Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                                               Robert Sobieraj 
                                                        
 
                                   
 

                                                      Przewodniczący Komisji 
                                                            Praworządności 
                                                                                 Andrzej Bolewski 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
 


