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Protokół Nr 29/3/2018 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

posiedzenie w dniu 28 maja 2018 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 uzupełnienia  wykazu inkasentów opłaty  

miejscowej  stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta 

Sandomierza. 

4. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie  przyjęcia  aktualizacji „Programu 

Rewitalizacji Miasta Sandomierza  na lata 2016 – 2023”. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie uzupełnienia  wykazu inkasentów opłaty  

miejscowej  stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta 

Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący komisji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie  przyjęcia  aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Miasta Sandomierza  na lata 2016 – 2023”. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Lidia Sulicka -Tworek – Kierownik 

Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Mówczyni powiedziała między innymi, że: 

-  zaktualizowano mapy obszarów zdegradowanych, podobszaru rewitalizacji nr 1,  

-  dodano ulice objęte Programem Krukowska, Cieśli, Schinzla, 

-  zaktualizowano ogólna liczbę projektów ze strony 138-143 dodano projekty nr 33-39 między 

innymi : Kompleksowa termomodernizacja szpitala w Sandomierzu. 

Gmina wystąpiła do odpowiednich instytucji o uzgodnienia tej zmiany i otrzymała stosowne 

dokumenty. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 5 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

Radni nie wnieśli uwag o sprawozdaniu. 

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

Ad. 6, 7 

Wobec braku uwag i wniosków Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad 

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

    Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 

 

 

Protokolant: Renata Tkacz 

 

 

 

 


