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Protokół Nr 11/9/2019 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

z dnia 27 listopada 2019 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
Obecni, jak w załączonych listach obecności. 
Radni nieobecni: Pan Wojciech Czerwiec. 
Zaproszeni: 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK), 
Pani Beata Pytelewicz – Przedstawiciel Centrum Informacji Turystycznej (czyt.: CIT), 
Pani Anna Boroń – Przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (czyt.: MOS), 
Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego ( czyt.: TI), 
Pani Katarzyna Knap-Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki 
(czyt.: KPSIT).  
Obecni Mieszkańcy: 
Pani Z.W.*), 
Pan Z.P.*)  
Ad. 1 

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.  
Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 
  
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji przedstawił porządek 
obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od 

realizacji programu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez 
wykorzystanie potencjałów endogenicznych”. 

4. Analiza sezonu turystycznego i opracowanie wniosków w zakresie rozwoju turystyki.  
5. Pismo skierowane do komisji znak: SK.3020.1.2019.BG – przekazanie projektu 

budżetu na 2020 r. 
6.   Sprawy różne, wnioski komisji. 
7.   Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za”- jednogłośnie. 
 
Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Sandomierz od realizacji 
programu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie 

potencjałów endogenicznych”. 
 

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Krzysztofa Kwiecińskiego – 
Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, który przypomniał, że opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń zostało zlecone 
do biura projektów „Instytut OZE” na podstawie umowy z dnia 19.04.2017 r. opiewającej na 
kwotę 219 432,00 zł brutto.  
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Obecnie biuro projektów opracowało i uzgodniło z Gminą Sandomierz etap koncepcji 
zagospodarowania terenu bulwaru na obszarze pomiędzy mostem drogowym na rzece Wiśle 
a ujściem do Wisły rzeki Koprzywianki.  Na podstawie przyjętej koncepcji biuro projektów 
złożyło w dniu 16.05.2017 r. wniosek o wydanie decyzji, o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowie Bulwaru nad Wisłą - 
Etap II Koprzywianka”. W trakcie postępowania środowiskowego (mając na uwadze udział 
społeczeństwa w postępowaniu i uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 
(czyt.:RDOŚ) do przedłożonego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko) organ 
nałożył na wnioskodawcę konieczność uzupełnienia przedłożonego uprzednio raportu.  
W związku z powyższym raport uzupełniony został w lipcu.  

Aktualnie kontynuowana jest procedura wydania dla Wnioskodawcy, tj. Gminy 
Sandomierz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.   

Pan Krzysztof Kwieciński przypomniał, że ostateczna decyzja wydana przez RDOŚ                
w Kielcach pozwoli na rozpoczęcie procedury uzyskania pozostałych decyzji niezbędnych do 
finalnie otrzymania pozwolenia na budowę, m. in. pozwolenia wodno-prawnego oraz szereg 
uzgodnień „branżowych” (w tym projektu przebudowy odcinka DK79 w celu budowy nowego 
zjazdu na projektowany parking po stronie wschodniej bulwaru).  

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym jako drugiego z kluczowych 
uzgodnień jest również obarczone dużym ryzykiem wydłużonego okresu jej procedowania. 
Na podstawie przedstawionego przez biuro projektów aktualnego harmonogramu realizacji 
prac projektowych można założyć, że w przypadku rozpoczęcia opracowania operatu wodno-
prawnego w miesiącu grudniu br. i jego złożeniu w miesiącu kwietniu przyszłego roku, 
ostateczna decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym uzyskana zostanie w końcu lipca 2020 r.  

Ww. termin może zostać dotrzymany jedynie w przypadku procedowania nad 
wnioskiem w terminie standardowym, a każdorazowe wezwanie organu do przedłożenia 
dodatkowych informacji lub złożenie odwołania przez strony postępowania może ten okres 
znacznie wydłużyć.  

Przyjmowany, aktualny termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę z końcem 
października 2020 r. mimo, że dosyć odległy może okazać się niewystarczający.  

Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego dodał, że biorąc powyższe pod uwagę 
oraz wnioski dwóch komisji : Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji uznaje się podjęcie uchwały za zasadne.       

Radny Andrzej Majewski zapytał o wysokość środków finansowych jakie zostały 
zaangażowane w realizację projektu endogeniczności.  

Pan Krzysztof Kwieciński odpowiedział, że koszty związane są z przygotowaniem 
dokumentacji technicznej murów obronnych zamku oraz koncepcji w zakresie projektu 
bulwaru wynoszą łącznie ok. 80.000 złotych. 
 Radny dopytał : 
-„ Jeśli nie będziemy kontynuować projektu bulwaru to czy poniesiemy koszty?”  
Naczelnik Wydziału TI odparł, że są dwa wyjścia:  
-„Możemy kontynuować i finalnie uzyskać pozwolenia na budowę płacąc umowną sumę lub 
wstrzymać prace projektowe i rozliczyć się z projektantem za zrealizowany etap i faktycznie 
wykonane prace.” 

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania. 
Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.         
 
 



3 
 

 

Ad. 4 
Analiza sezonu turystycznego i opracowanie wniosków w zakresie rozwoju turystyki. 

 
Radny Janusz Poński przeszedł do omówienia kolejnego punktu porządku obrad. 

Poprosił o wypowiedź Panią Katarzynę Knap-Sawicką, aby przedstawiła wnioski dotyczące 
ruchu turystycznego w 2019 roku.  
Kierownik KPSIT zreferowała : 

1. -„ Najbardziej obleganymi atrakcjami w Sandomierzu w tym roku była Brama 
Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna. O ile Brama Opatowska w stosunku do 
zeszłego roku zaliczyła wzrost, to niestety do Trasy Podziemnej było mniej wejść  
w tym sezonie. Jedną z przyczyn może być wiosenny strajk nauczycieli i brak 
przyjazdów grup szkolnych w szczytowym dla tego rodzaju turystów sezonie. 
Wzrostem może się pochwalić Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, natomiast 
pozostałe dwa muzea zaliczyły spadek liczby turystów. Ciekawym rozwiązaniem, 
które również można zaliczyć jako dobrą i perspektywiczną praktykę jest bilet 3w1, 
czyli wejścia z jednym biletem na Bramę Opatowską, do Trasy Podziemnej oraz do 
Zamku Królewskiego. Tutaj liczba wykupionych biletów sięgnęła 7 tysięcy.  

2. Tendencję wzrostu ruchu turystycznego obserwujemy poza sezonem turystycznym. 
Dobrym przykładem jest bardzo znacząca liczba enoturystów podczas Święta 
Młodego Wina oraz tydzień wcześniej, na wydarzeniu, które można powiedzieć 
otworzyło tydzień winiarski w Sandomierzu, czyli akcja sadzenia winorośli miejskiej 
oraz towarzyszący temu Jarmark „Babie Lato” będący imprezą ogólnopolską, 
odbywającą się w różnych miastach naszego kraju, oraz nową propozycją dla turysty 
w naszym mieście. Oferta wydarzeń, które współorganizujemy z naszymi podległymi 
jednostkami MOSiR-em i SCK oraz Lokalną Organizacją Turystyczną (czyt.: LOT-em), 
do którego należymy na zasadzie członkostwa od bieżącego roku, znacząco wzrasta. 
Należy wymienić tutaj szereg nowych, ciekawych wydarzeń, które miały miejsce  
w Sandomierzu w tym roku. Nowość pojawiła się już kwietniu tego roku i było to 
„Dyktando z jajem”, które zgromadziło ponad 100 pasjonatów ortografii z całego 
kraju, o czym świadczą zwycięskie miejsca. Tego samego dnia obyło się również 
otwarcie sezonu turystycznego. Nową odsłonę zyskał „Festiwal Sera”, w rozszerzonej 
formule „Chleb, Wino, Ser” wydarzenie ściągnęło ogromną rzeszę turystów. Gościem 
festiwalu był Maciej Orłoś, reklamujący nasze miasto w mediach społecznościowych. 
Nową propozycją było wydarzenie promujące Góry Pieprzowe, czyli „Święto Gór 
Pieprzowych” współorganizowane przez Gminę Dwikozy, Sołectwo Kamień Łukawski, 
LOT, MOSiR, SCK, PTTK. Ciekawą nowością organizowaną przez Stowarzyszenie „In 
the Middle” przy współudziale samorządu były „Dożynki Konopne”. Lecznicze, 
budowlane, rolnicze, odzieżowe zastosowanie konopi przyciągnęło bardzo wiele osób 
zainteresowanych tym tematem z całej Polski i zza granicy. Kolejnym, nowym 
wydarzeniem jest wspomniany już wcześniej Jarmark „Babie Lato”. Doskonale 
funkcjonują także wydarzenia, które na stałe zapisały się w kalendarzu imprez: 
„Festiwal Filmów Niezwykłych”, „Jarmark Jagielloński”, „Festiwal Muzyka  
w Sandomierzu”, „Wieczory Organowe”, posezonowy „Kiermasz Mikołajkowy” oraz 
wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, w które Sandomierz się włącza tj.: „Noc 
Muzeów” (zgromadziła znaczącą liczbę turystów – w tym sam czasie odbywał się 
„Festiwal Food Trucków”), „Europejskie Dni Dziedzictwa”, czy „Weekend za pół 
ceny”. 
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3. Promujemy się oczywiście w mediach społecznościowych. Profil „Facebook’owy” 
obserwuje 25 tys. osób, a „Instagram” liczy ponad 2.200 obserwatorów.  Kładziemy 
szczególny nacisk na promowanie tam naszych wydarzeń.  

4.  Od lat ogromną popularnością cieszy się serial „Ojciec Mateusz”, którego fani 
stanowią znaczącą liczbę turystów.  

5. Wzrasta ilość miejsc noclegowych, bowiem coraz więcej osób rejestruje swoje 
działalności w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia. Powstają nowe miejsca na 
gastronomicznej mapie miasta np. pizzeria „Sandomingo” i „Volterra”, restauracja 
„Złoty Ptak” na Starówce.  

6. Dobrą promocją są także osiągnięcia naszych wspaniałych sportowców Karoliny 
Kołeczek, Dagmary Dominiczak, Wiktora Chabla. Promują nas także sportowcy 
przyjeżdżający do Sandomierza, np. Monika Pyrek, która prowadziła u nas dwa 
tygodnie temu alternatywną lekcję WF, w mediach społecznościowych opisywała 
nasze miasto jako bardzo atrakcyjne.” 

 
Radny Janusz Poński zapytał, czy z przygotowanych eventów miasto osiąga korzyści 

finansowe?      
Pani Katarzyna Knap-Sawicka odpowiedziała, że miasto nie miało wpływów pieniężnych, 

ale pośrednio jest zauważalny rozrost miejsc noclegowych i restauracji.   
W przyszłości referat ma w planach pobieranie opłat od zewnętrznych organizatorów 

wydarzeń  kulturalno-rozrywkowych.  
Przewodniczący komisji zapytał, ile wynosi budżet przeznaczony na promocję miasta  

w przyszłym roku? 
Przedstawicielka Referatu KPSIT oznajmiła, że w porównaniu z zeszłorocznym  budżetem 

wzrósł  o 100.000 złotych i obecnie wynosi 380.000 złotych.    
Radny Janusz Poński zapytał o przygotowaną imprezę pn. „Dożynki Konopne”  

w Sandomierzu i zastosowanie marihuany w budownictwie?  
Pani Katarzyna Knap-Sawicka dodała, że na ww. spotkaniu był pokazowy instruktaż 

całego procesu formowania ekologicznego materiału budowlanego, który wielu zaciekawił.  
Radny Wojciech Czerwiec zasugerował by na kolejnym „Święcie Wina i Sera” 

organizowanego  w naszym mieście zapewnić ludziom również oprawę muzyczną.   
Pani Z.W.*) zwróciła uwagę na doskwierający problem mieszkańców kamienic 

Starego Miasta, a mianowicie umieszczania generatorów oświetlenia bezpośrednio pod ich 
oknami. Organizatorzy i firmy wydarzeń rozrywkowych z zewnątrz powinny rozkładać sprzęt            
w większej odległości od mieszkań.  

Pan Z.P.*) dodał, że brakuje rzetelnej relacji i oceny wydarzeń kulturalnych, które 
mają miejsce w Sandomierzu. Zauważył również brak odpowiedniego punktu lub stanowiska  
organizatorów danej imprezy, aby w każdej chwili móc zgłosić usterkę w celu jej 
wyeliminowania.  
 Przewodniczący komisji podziękował za cenne uwagi i poprosił o wypowiedź Pana 
Wojciecha Dumina – Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury, który przedstawił 
statystyczne zestawienie wejść na przestrzeni lat 2016-2019 do Bramy Opatowskiej, 
Podziemnej Trasy Turystycznej (czyt.: PTT) oraz bilans sprzedaży biletów „3w1” w  Centrum 
Informacji Turystycznej (czyt.: CIT) i biletów „3w1” w Muzeum Okręgowym. Jednocześnie 
wymienił dotychczas podjęte działania SCK w zakresie turystyki i promocji miasta. Należą do 
nich m. in. : 

1. Uruchomienie sali kinowej w Podziemnej Trasie Turystycznej (czyt.: PTT). 
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2. Nawiązanie współpracy z twórcami filmu pt. „Królewska Opowieść” i wyświetlenie 
projekcji. 

3. Wykonanie projektów graficznych i montaż tablic informacyjnych z nową ofertą na 
Dziedzińcu Kamienicy Oleśnickich. 

4. Udrożnienie otworów wentylacyjnych w PTT.  
5. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z nazwami poszczególnych odcinków  

w PTT. 
6. Zaktualizowanie map z zabytkową częścią Sandomierza w 7 językach oraz ich wydruk. 
7. Wykonanie nowych komercyjnych gadżetów promocyjnych (żetony kolekcjonerskie). 
8. Budowa nowej strony internetowej CIT w nowej szacie graficznej ułatwiającej 

poszukiwanie niezbędnych informacji turystycznych, a także dostosowanej do obsługi 
mobilnej.   

9. Zbiór praktycznych informacji turystycznych, aktualizacja dotychczas zebranych                      
i wprowadzenie ich do panelu administracyjnego infomatu wewnętrznego.  

10. Przedłużenie umowy o współpracę w zakresie sprzedaży biletów „3w1- jeden bilet do 
trzech miejskich atrakcji turystycznych” zawartej pomiędzy SCK a Muzeum 
Okręgowym w Sandomierzu.  

11. Nawiązanie współpracy z sandomierskimi winiarzami w celu wzbogacenia wystawy  
w PTT. 

12. Uzupełnienie o brakujące awaryjne oraz wzbogacenie istniejącego oświetlenia Sali 
Katowskiej w raz z poprawą estetyki wewnątrz obiektu.  

13. Uruchomienie toalet przy PTT. 
14. Uzupełnienie monitoringu na tarasie Bramy Opatowskiej. 

Przewodniczący komisji przypomniał, że CIT zostało dostrzeżone przez organizatora 
plebiscytu pn. „Orły Turystyki 2019” i zajęło  I miejsce.  

Pan Wojciech Dumin przygotował również spis problematycznych rzeczy widzianych  
z perspektywy turysty. Należą do nich m. in.: 

1. Baza noclegowa i gastronomiczna (wygórowane ceny w stosunku do jakości, 
trudności w poleceniu miejsca, w którym można zjeść tanio i smacznie, brak 
sieciówki). 

2. Zwiedzanie miasta (brak audiobooków w językach obcych, brak aplikacji, brak 
przewoźników, brak kompleksowej oferty dla dzieci, nadmiar Melexów 
uniemożliwiających swobodne i bezpieczne poruszanie się po Rynku Starego Miasta, 
brak możliwości zwiedzania Wąwozu Królowej Jadwigi). 

3. Słabe oznakowanie dojścia do Gór Pieprzowych od korony wałów, szlaków pieszych, 
rowerowych. 

4. Brak dostępnych informacji odnośnie połączeń na Dworcu Autobusowym. 
5. Brak kantoru na Starym Mieście. 
6. Niewystarczająca liczba bankomatów. 
7. Ograniczona oferta dla osób niepełnosprawnych oraz bariery komunikacyjne.  
Radny Janusz Poński podziękował za obszerną wypowiedź i oddał głos przedstawicielce 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – Pani Annie Boroń, która przypomniała o wystawach 
czasowych i stałych w Muzeum. Wymieniła najpopularniejsze z nich: 

Pierwsza pt. „Piękne Małpy Europy. Przestroga artysty Adama Spały” współorganizowana 
przez Muzeum oraz Fabrykę Porcelany AS i Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie oraz 
wystawa pn. „Nabytki muzealne 2019” , w której prezentowane są wybrane przedmioty,  
o które wzbogaciły się zbiory Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w 2019 roku.   

http://www.as.cmielow.com.pl/pl/
http://turystyka.cmielow.com.pl/pl/11/strona/1/5/
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Pani Anna Boroń poinformowała o stałych wystawach, do których należy m.in. : 
- „Sandomierskie Dziedzictwo” – wystawa prezentująca zabytki związane z historią miasta, 
- „Dawna wieś polska” ,  
-„ Ciemne ścieżki” - wystawa poświęcona Jarosławowi Iwaszkiewiczowi. 

Oprócz standardowej działalności Muzeum po raz pierwszy przeprowadziło 
półkolonie w dwóch edycjach od poniedziałku do piątku. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym 
uznaniem.   

Przedstawicielka MOS dodała, że w sezonie wakacyjnym realizowano cztery projekty 
sfinansowane ze środków ministerialnych - Narodowego Centrum Kultury, w ramach których  
udało się stworzyć dziesięć audiodeskrypcji obiektów muzealnych dla osób niewidomych.  

Jednak korzystanie z  atrakcji turystycznych jest utrudnione dla osób z dysfunkcjami 
wzroku, słuchu  i ruchu, ponieważ brakuje odpowiedniego szlaku oraz windy. 

Pani Anna Boroń oznajmiła, że schodołaz umieszczony w budynku muzeum nie 
spełnia swojej roli ze względu na częste rozładowywanie akumulatora i przestarzałą 
konstrukcję.  

Radny Janusz Poński zapytał, czy muzeum stara się pozyskać środki zewnętrzne  
w bieżącym roku? 

Pani Anna Boroń odpowiedziała, że co roku muzeum ubiega się o środki zewnętrzne 
np. w sprawie poprawy infrastruktury. Łącznie udało się pozyskać ok. 100.000 złotych jednak 
znacznym ograniczeniem jest niewystarczający wkład własny.  

Radny kontynuował dopytując, czy planowany na przyszły rok budżet w wysokości 
2.000.000 złotych poprawi sytuację materialną jednostki na tzw. udziały własne w projektach 
zewnętrznych? 

Pani Boroń odpowiedziała, że wygenerowanie takich środków na pewno wpłynie 
znacząco na działalność muzeum.  

Pan Wojciech Dumin oznajmił, że SCK otrzymało dwa zewnętrzne dofinansowania  
w bieżącym roku na sumę ok. 65.000 złotych.  

Pani Katarzyna Knap-Sawicka dodała, że Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki  
po raz pierwszy pozyskał środki zewnętrzne wynikające z polsko-niemieckiej współpracy  
w wysokości 13.000 złotych na obóz młodzieżowy w Emmendingen.  
 Przewodniczący komisji zakończył dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.  
 
Ad. 5 

Pismo skierowane do komisji znak: SK.3020.1.2019.BG – przekazanie projektu budżetu             
na 2020 rok. 

 
Przewodniczący komisji poinformował jej członków, że na kolejnym posiedzeniu będzie 
opiniowany szczegółowo budżet w zakresie dot. komisji, w działach: 630 - Turystyka,  75075 - 
Promocja jednostek samorządowych terytorialnego. 
 
Ad. 6  

Sprawy różne, wnioski komisji. 
 
            Członkowie komisji jednogłośnie 4 „za” przegłosowali wnioski, jak niżej: 
1. Określenie zasad i warunków transportu melexami oraz uporządkowanie ruchu 
drogowego w obrębie Starego Miasta.  

http://www.zamek-sandomierz.pl/index.php/wystawy/wystawy-stale/30-ciemne-sciezki-wystawa-poswiecona-jaroslawowi-iwaszkiewiczowi
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2. Uporządkowanie przestrzeni Starego Miasta w zakresie punktów handlowych,  wdrożenie 
nowych reguł i zasad bezpieczeństwa przed nowym sezonem turystycznym.   
3. Zachowanie „korytarzy życia” - pasa ruchu dla karetek pogotowia i innych pojazdów 
uprzywilejowanych umożliwiającym im swobodny przejazd. 
4. Umieszczenie odpowiedniego oznakowania dojazdowego do parkingów oraz zakaz wjazdu 
dla turystów na terenie Starego Miasta.  
  

Radny Janusz Poński zasugerował Pani Katarzynie Knap-Sawickiej, aby stworzyć 
promocyjne hasło reklamowe dot. Sandomierza w sferze ekologii (Sandomierz „EKO”) .    

Pani Z.W.*) zaapelowała, aby zamknąć wjazd na Stare Miasto przez samochody 
turystów. 

Radny Mariusz Prezgot potwierdził słowa mieszkanki mówiąc, że przez sandomierską 
starówkę przejeżdża masa aut, które niekorzystnie wpływają na ekologię. Turyści chcą 
podjechać jak najbliżej autem, a autobusy jeżdżą puste. Mieszkańcy Starego Miasta mają 
utrudnione przemieszczanie się po mieście. Sugestią radnego było zaangażowanie melexów 
w celu dowożenia turystów bezpośrednio na  płytę Rynku.  
 Przewodniczący komisji dodał, że dużym problemem jest brak odpowiedniego 
oznakowania parkingów samochodowych.   

Pani Katarzyna Knap-Sawicka powiedziała, że Referat Kultury, Promocji, Sportu  
i Turystyki opracował ulotkę adresowaną do turystów o treści „warto się przejść”.  

Radny Mariusz Prezgot odpowiedział, że broszura nie pomoże rozwiązać powyższego 
problemu. Miasto powinno zachęcić zwiedzających do korzystania z odległych parkingów 
samochodowych.  

Pani Z.W.*) zaproponowała, aby miasto zorganizowało ciuchcię dla dzieci, która 
pozwoliłaby najmłodszym wraz z rodzicami odwiedzić wszystkie zabytki Sandomierza.  

Pan Z.P.*) powiedział, że powyższa komisja powinna zajmować się rozwojem 
gospodarczym. Mieszkaniec zapytał, czy będzie przygotowana analiza związana z postępem 
gospodarczym miasta np. pod względem miejsc pracy? 

Przewodniczący komisji odpowiedział, że każda inicjatywa gospodarcza, która 
powoduje zatrudnienie ludzi jest cenna. Miasto posiada tylko możliwości wspierania tych 
przedsięwzięć. Istotnym jest aktualizowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta.     

Mieszkaniec wyraził swoje rozczarowanie brakiem obecności Radnych na 
cotygodniowych dyżurach oraz słabą jakością strony internetowej Urzędu Miejskiego  
w Sandomierzu.     

Radny Janusz Poński poinformował członków komisji po uprzednim opuszczeniu sali 
obrad przez mieszkańców, o piśmie z dnia 18.11.2019 r. od Pana B.D.*) w sprawie wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Sandomierza. Zapytał o etap 
przygotowawczy odpowiedzi dla adresata pisma. 

Pani Katarzyna Knap-Sawicka wyjaśniła, że Pan D.*) poprosił o usunięcie naruszenia 
prawa poprzez uchylenie w całości uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie opłaty miejscowej.  

Kierownik Referatu KPSiT oświadczyła, że poszczególne merytoryczne wydziały i radca 
prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu zostali zaangażowani w celu przygotowania 
potrzebnych analiz i danych. Po zapoznaniu z informacjami odnośnie stanu powietrza  
i uwarunkowań klimatycznych miasta będzie przygotowana stosowna odpowiedź.  
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Radny Janusz Poński poprosił o dołączenie odpowiedzi zwrotnej udzielonej przez 
Burmistrza Sandomierza do dokumentacji komisji. 
 
Ad.8  

Zamknięcie obrad. 
 

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  
Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 
 

 
Janusz Poński – Przewodniczący Komisji  

 
 
 

Protokołowała:  
Marlena Lasek  
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


