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Protokół Nr 18/1/2013 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

wspólnie z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 marca  2013 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie list obecności 

prawomocność obrad obu Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad 2 

Pan Marcin Marzec przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Sandomierza Panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Adamczakowi, dr. h.c.    

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej 

Sandomierskiemu Centrum Kultury w  Sandomierzu na realizację zadania pod nazwa 

„Cyfryzacja sali kinowej”.  

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  ustalenia opłat oraz 

określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz 

pomieszczeń lub ich części w obiektach  sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

6. Wnioski Komisji w sprawie aktualizacji: 

• Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza na lata 2006- 2015 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie w/w porządku obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie przyjęto porządek obrad.  

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Sandomierza Panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Adamczakowi, dr. h.c.   

Radni jednogłośnie poparli wniosek.  

W dyskusji zwrócono uwagę na opracowanie czytelnych procedur przyznawania tytułu 

honorowego obywatela miasta. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Sandomierskiemu 

Centrum Kultury w  Sandomierzu na realizację zadania pod nazwa „Cyfryzacja sali kinowej”.  

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza 

Sandomierza. 
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Radni w dyskusji pytali: 

- czy ten zakup pozwoli na szybkie wprowadzanie do repertuaru kina nowości filmowych,  

Pan Marcin Marzec poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie  ustalenia opłat oraz 

określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz 

pomieszczeń lub ich części w obiektach  sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, którą przedstawił  Pan Janusz Chabel- 

Dyrektor MOSiR w Sandomierzu. 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w 

projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza na lata 2006- 2015. 

Przewodniczący komisji Pan Marcin Marzec poprosił radnych o zgłaszanie wniosków i uwag 

do treści Strategii 

Pani Ewa Kondek przybliżyła radnym ogólne zasady tworzenia tego typu dokumentów. 

Wskazała, że chcąc przygotować miasto do odpowiedniego działania w przyszłości należy 

określić zbiór celów i przewidzieć ich modyfikację w zależności od zmieniającej się 

rzeczywistości. Ważne jest, aby miasto potrafiło maksymalnie wykorzystać swoje mocne 

strony i zminimalizować oddziaływanie słabych stron. W związku z tym że strategia 

obowiązuje do 2015 roku należy zastanowić się nad opracowaniem planu rozwoju 

Sandomierza na lata 2015-2030. 

Radni w dyskusji zwrócili uwagę na: 

- strategia powinna zawierać rozwiązanie problemu bezrobocia w mieście, 

- strategia powinna wskazać kierunek działania giełdy rolno ogrodniczej. 

Na następne posiedzenie Komisji Radni przygotują na piśmie  wnioski do Strategii.  

Ad. 7 

Radny Janusz Sochacki poprosił, aby Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad 

umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sandomierz 

ponieważ należy to do jej zakresu działania.  

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Ewa Kondek. 

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie 

tego projektu. 

Głosowano: 7 „za”, 1 ‘przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

       

      Marcin Marzec 

 Przewodniczący obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

   Turystyki i Promocji i Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 

 

 

Protokołowała: R. Tkacz 
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