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Protokół Nr 25/7/2017 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

posiedzenie w dniu 22 listopada 2017 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta 

Mieszkańca”. 

4. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok: 

Dział 630 – Turystyka,  

Dział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

5. Wnioski do projektu budżetu. 

6. Pisma skierowane do komisji: 

- Gi-Gant sp. z o.o. w sprawie dzierżawy nieruchomości położonych na Bulwarze im. 

Marszałka J. Piłsudskiego. 

7. Wnioski, sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Sandomierska Karta 

Mieszkańca”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Socha – Kierownik Wydziału 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

Intencją wdrożenia Programu jest zachęcenie mieszkańców Sandomierza do korzystania  

z bazy usługowej należącej do Gminy jak i przedsiębiorców, którzy wyrażą chęć udziału  

w Programie. Jest to sposób na wzmożenie aktywności społecznej jak również aktywizacja 

środowiska gospodarczego do większej podaży usług. 

Mówca przedstawił wstępne projekty: 

- Karty Mieszkańca, 

- Regulaminu wydawania kart mieszkańca, 

- w listę uprawnień oferowanych przez Gminę dla mieszkańców. 

Powyższe dokumenty będą wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok: 



 

2 
 

Dział 630 – Turystyka,  

Dział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

DOCHODY 

Dział 630 – Turystyka. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta – powiedziała że plan dochodów w tym dziale 

wynosi 1 689 713,00 zł. Przewidywane są wpływy z kar i odszkodowań za bezumowne 

korzystanie z obiektów turystycznych należących do miasta, „jest to kwota zasądzona, 

ustalona zgodnie z posiadanymi dokumentami”. 

W dyskusji zwrócono uwagę na brak dochodów z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o instytucjach kultury, i  podjętą przez Radę 

Miasta uchwałą pobór opłat i administrowanie tych obiektów należy do Sandomierskiego 

Centrum Kultury. W związku z tym działalność SCK nie będzie dotowana w takiej wysokości 

jak w latach ubiegłych, będzie wynosić 800 000,00 zł. Dyrektor SCK wnioskował o dotację  

w wysokości 1 400 000,00 zł. 

Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta – przypomniał, że do SCK przekazano wiele 

dodatkowych zadań np. administrowanie obiektu na ul. Portowej, prowadzenie orkiestry 

dętej i zespołu pieśni i tańca. 

Pan Marceli Czerwiński – w związku z brakiem uwag - powiedział, że „w dziale 75075 nie ma 

dochodów”. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części projektu budżetu. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

WYDATKI 

Dział 630 – Turystyka 

Dział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła dane liczbowe. 

Pan Dariusz Socha poinformował o planowanych w 2018 roku obchodach 10-lecia serialu 

Ojciec Mateusz.  

Radni w dyskusji zwrócili między innymi uwagę na umieszczenie w kalendarzu imprez 80-

lecia włączenia do Sandomierza prawobrzeżnej części miasta oraz obchodów 100-lecia 

Niepodległości. 

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej części projektu 

budżetu? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Wnioski do projektu budżetu. 

Komisja nie wniosła zmian w projekcie budżetu miasta na 2018 rok. 

Ad. 6  

Komisja zapoznała się z treścią pisma Gi-Gant sp. z o.o. w sprawie dzierżawy nieruchomości 

położonych na Bulwarze im. Marszałka J. Piłsudskiego. 
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Pan Andrzej Gajewski – poinformował, że stawki czynszów dzierżawy reguluje uchwała  

nr XLVI/396/2010 w sprawie zasad wydzierżawianie nieruchomości należących do Gminy 

Sandomierz oraz Zarządzenie Burmistrza. 

Radni w dyskusji wyrazili opinię, że należy dokładnie przeanalizować obowiązujące stawki 

dzierżawy tego terenu. 

Radny Piotr Chojnacki  stwierdził, że „lepsze są mniejsze wpływy do budżetu niż żadne”. 

Pani Barbara Rajkowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – 

powiedziała, że „Wnioskodawca chce wydzierżawić pod działalność gastronomiczną teren  

12 arów, jest to duża powierzchnia. Stawka pod tą działalność wynosi ponad 8 zł za m2, za 

zajęcie terenu pod inną działalność np. namiot zabawowy dla dzieci przyjęto stawkę 1 zł za 

m2 w sezonie turystycznym i 0,10 zł poza sezonem”. 

Radni jednomyślnie uznali, że Komisja merytoryczna Gospodarki Przestrzennej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa na jutrzejszym posiedzeniu dokładnie omówi ten temat, w obecności 

wnioskodawcy. 

Ad. 7 

Komisja nie opracowała wniosków. 

Ad. 8 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

       Marceli Czerwiński 

     Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

Turystyki i Promocji 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

  

 

 

 

 

 


