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                                                      Protokół Nr 20/9/2008 
                z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                              w dniu 12 grudnia 2008 roku 
                                  
 
Godzina rozpoczęcia – 14,00 
Godzina zakończenia – 15,30 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1 
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta oraz na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad ( 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej  
    Sandomierz do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”. 
4. Zapoznanie się z materiałami dot. projektu budŜetu na 2009 rok w działach: 
- 630 – turystyka, 
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
- 926 – kultura fizyczna i sport. 
5. Propozycje do planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
    i Promocji na 2009 rok. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Sandomierz do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”  wraz z 
uzasadnieniem zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z projektem budŜetu na 2009 rok  i zgłosiła następujące uwagi: 
 
Dział 630  
Komisja prosi o informację dot.: 
- czasu obowiązywania umowy najmu PTTK: Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy   
     Opatowskiej. 
- rocznego dochodu PTTK z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej. 
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Dział 926 rozdział 92605 § 6290 str. 47 w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok 
Komisja prosi o wyjaśnienie dlaczego nastąpiło zmniejszenie środków w pozycji środki 
pozyskane na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł. 
 
Wydatki budŜetowe w 2009 roku str. 9 w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok 
 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja j.s.t. - plan 339 400,00 
Komisja prosi o szczegółowe rozpisanie zadań - dział 750 Administracja publiczna Rozdział 
75075 Promocja j.s.t. - plan 339 400,00. 
 
Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa  str. 11 w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok 
Komisja prosi o szczegółowe rozpisanie zadań - Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa  
Rozdział 92695 Pozostała działalność. 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport str. 11 w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok  
Komisja prosi o szczegółowe rozpisanie zadań - Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz rozdział 92695 Pozostała 
działalność   
 
Komisja pyta czy w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok są przewidziane środki  
na utrzymanie Stadionu Sportowego w Sandomierzu. 
 
Komisja prosi Wydział Techniczno – Inwestycyjny o szczegółową informację dot.  
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 Działy: 900, 
926, 801, 600 - strona 12 w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok 
 
Komisja prosi Wydział Techniczno – Inwestycyjny o szczegółową informację dot.  
Zadania inwestycyjne roczne w 2009 - strona 13 w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok 
Dział 926 rozdział 92605 zakup wyposaŜenia stadionu. 
 
Ad. 5 

Pan Robert Sobieraj - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki  
i Promocji Miasta  przestawił Członkom Komisji projekt planu pracy Komisji na 2009 rok  
i poprosił członków Komisji o zgłaszanie propozycji do przedstawionego planu. 
Przedmiotowy projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 6,7 
Komisja zapoznał się treścią pism w których: 
 

• Pan Zbigniew P.∗ – Przewodniczący Sandomierskiego Forum Mieszkańców zgłosił 
wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania Rady Miasta Sandomierza (pismo 
stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu). 

 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKIS. 4030-33/2008 
odpowiedź na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki  
i Promocji Miasta zawarty w protokole nr 19/8/2008 z posiedzenia Komisji  w dniu 12 
listopada 2008 r. 

                                                           
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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• Pan Tomasz K.∗ prosi o podjęcie wszelkich moŜliwych kroków  

w kierunku przydzielenia odpowiedniego lokalu (dla osoby niepełnosprawnej)  
na pracownie twórczą. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKIS. 0026-3/2008 

odpowiedź na uwagi zgłoszone przez Pana Zbigniewa P.∗ podczas posiedzenia 
Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta w dniu  
23 października 2008 roku. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza informuję Radę Miasta Sandomierza,  
Ŝe działając na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przekazał w dniu 22.10.2008 roku do merytorycznego wydziału – wniosek celem 
wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy dla 
inwestycji budowy pasaŜu usługowo handlowego wraz z dojazdami – dojściem oraz 
parkingiem podziemnym dwukondygnacyjnym na 300 samochodów osobowych, 
niezbędną infrastrukturą techniczną – na działce (Plac 3 Maja) nr ewid. 435/3 i 1508/4 
przy ul. Koseły, Słowackiego i T. Króla w Sandomierzu. 

 
 
 
Ad. 8 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta. 
 
 
 
                                                               
                                                                             Przewodniczący Komisji 
                                                        Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                                                                     Robert Sobieraj 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 
                                                           
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  


