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Protokół Nr 35/4/2014 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

dn. 25 kwietnia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Ad. 1 

 

Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad  

Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu i otworzył posiedzenie (Komisja Rozwoju 

Gospodarczego Turystyki i Promocji – brak quorum) 

Obecnych 6 radnych.  

Ad. 2 

 

 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie prośby Sandomierskiego Centrum Kultury (pismo znak: 

SCK/4012/23/2014) dot. delegowania przedstawiciela Rady Miasta do Rady 

Programowej SCK, 

4. Strategia Promocji Sandomierza 2010-2013 – omówienie osiągniętych celów 

strategicznych. 

5. Informacja o funkcjonowaniu Trasy Podziemnej i Bramy Opatowskiej. 

6. Zapoznanie się z projektami promocji Sandomierza – informacja o pracy Referatu 

Kultury Sportu i Promocji UM Sandomierz. 

7. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji: 

- Burmistrz Sandomierza (znak: UA.6724.6.18.2014, znak: UA.6724.6.18.2014) w sprawie 

odstąpienia od uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. 

- informacja o decyzji podjętej w sprawie propozycji ustawienia stoisk z pamiątkami na 

Rynku (pismo Pana P. P.*)) 

- rozpatrzenie pisma znak: KSiP.033.81.2014.IPP w sprawie wprowadzenia korekty SIM w 

strefie C. 

- informacja dotycząca współpracy klubów sportowych SKS „Wisła” i UKS „Trójka” 

8. Sprawy różne. Wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „ za” – jednogłośnie – porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Komisja po zapoznaniu się z treścią pisma Sandomierskiego Centrum Kultury poprosiła 

obecnego na posiedzeniu  Pana Piotra Majewskiego – dotychczasowego przedstawiciela 
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Rady Miasta Sandomierza w Radzie Programowej SCK – o przedstawienie krótkiej informacji 

ze swojej pracy. 

Pan Janusz Sochacki zgłosił kandydaturę Pana Piotra Majewskiego do Rady Programowej 

SCK. 

Pan Piotr Majewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący obrad zapytał czy są inne kandydatury. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan Andrzej Majewski zapytał, kto jest za delegowaniem Pana Piotra Majewskiego jako 

przedstawiciela Rady Miasta w Radzie Programowej SCK? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że powyższa kandydatura zostanie przedstawiona na 

najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza. 

 

Ad. 4, 5, 6 

 Strategia Promocji Sandomierza 2010-2013 – omówienie osiągniętych celów 

strategicznych. 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pani Ewy Kondek – Zastępcy Burmistrza Sandomierza, która 

przedstawiła obszerną informację o zrealizowanych celach strategicznych. 

Mówczyni wskazała między innymi:  

- sukcesem miasta jest wzrost ruchu turystycznego, 

- miasto podjęło wiele zadań reklamowych przysparzających wymierne korzyści np. udział w 

produkcji filmu „Ojciec Mateusz”, 

- wprowadzono ujednolicony System Informacji Miejskiej, 

- opracowano trafne logo -  „Sandomierz Królewskie Miasto” 

- ważną rolę spełnia Centrum Informacji Turystycznej bardzo wysoko ocenione przez 

fachowców z branży turystycznej, 

- opracowano przejrzystą i funkcjonalną stronę internetową miasta, 

Nowym i trafnym pomysłem na promowanie regionu sandomierskiego jest realizacja 

projektu – Szlak Winiarski oraz Festiwal Nieskończonych Form Sera. 

Pani Ewa Kondek poinformowała Komisję o przedłużających się postępowaniach sądowych  

w sprawie użytkowania Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej. 

Komisja przyjęła informację o pracy Referatu Kultury Sportu i Promocji. 

 

Ad. 7 

Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji: 

- pismo Burmistrza Sandomierza w sprawie podjęcia decyzji o odstąpieniu od uchwalania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta ze względu na wysokie 

nakłady finansowe potrzebne do realizacji tych planów. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, na przepisy prawne obligujące gminę do wykupu terenów 

pod planowane drogi. 
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Radny Janusz Sochacki zgłosił propozycję rozważenia możliwości wprowadzenia 

„zawieszenia” planów miejscowych co pozwoli na zachowanie projektów do dalszego 

wykorzystania w przyszłości.  

- informacja o decyzji podjętej w sprawie propozycji ustawienia stoisk z pamiątkami na 

Rynku (pismo złożył Pan P. P.*)) 

Pani Ewa Kondek poinformowała, że stanowisko miasta jest jednoznaczne – płyta Rynku 

Głównego ma być wolna od straganów. 

- informacja dotycząca współpracy klubów sportowych SKS „Wisła” i UKS „Trójka” 

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Pan Marceli Czerwiński poinformował, że walne 

zgromadzenia obu klubów już się odbyły. „Czekamy na efekty podjętych decyzji w tej 

sprawie”. 

Komisja po zapoznaniu się z propozycją zmiany kolorystyki oznakowania budynków  

w Sandomierzu w strefie C –  nie zajęła stanowiska. 

 

Ad. 8, 9 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

Andrzej Majewski 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu 

 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


