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Protokół Nr 12/1/2008 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

w dniu 3 stycznia 2008 roku  
                                  
 
 
 
 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: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych, 0 głosów 
„wstrzymujących się” – dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia do projektu budŜetu na 2008 rok w działach: 
- 630 – turystyka, 
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- 926 – kultura fizyczna i sport 
4. Propozycje do planu pracy Komisji na 2008 rok. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2007. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
                             
Ad. 3 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta dokonała analizy 
projektu budŜetu miasta na 2008 rok. Przedmiotowy projekt budŜetu opracowany przez 
Burmistrza Sandomierza został doręczony radnym w terminie ustawowym. 

Po dyskusji oraz złoŜeniu stosownych wyjaśnień przez: Pana Krzysztofa Krzystanka  
Zastępcę Burmistrza Sandomierza, Panią Ewę Kondek Naczelnika Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz Pana Janusza Chabel Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Komisja przyjęła w głosowaniu jawnym opinię następującej treści: 
 

OPINIA  
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta   Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 3 stycznia 2008 r. do projektu uchwały Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2008 rok. 

 
 
Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 8 i 11 ust. 3 Załącznika Nr 

6 do Statutu Miasta Sandomierza – Zasady i tryb działania Komisji stałych Rady Miasta (Dz. 
Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 2287), § 2 ust. 2 i 3 Uchwały Nr 
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XII/96/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu  miasta Sandomierza – Komisja po rozpatrzeniu 
przedłoŜonego przez Burmistrza Sandomierza projektu budŜetu wydała następującą opinię: 

 
1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w zakresie działania Komisji tj. w działach    
     dotyczących: 

• Turystyki – Dział 630 i 750 
       - dochody dział 630: (5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 1 głos  
           „przeciw”). Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
       -  wydatki dział 750: (4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów  
          „przeciwnych”). Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 

• Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – Dział 921  
             - dochody  (5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”).  
                Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
             - wydatki (5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”).  
                Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 

• Kultury Fizycznej i Sportu – Dział 926  
             - dochody (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”).   
                Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
             - wydatki (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”).  
             Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
  2. Komisja postanowiła przedłoŜyć powyŜszą opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
  3.UpowaŜnia się Przewodniczącego Komisji do prezentowania niniejszej opinii na sesji    
      Rady Miasta Sandomierza. 
 

 
 
 
               Robert Sobieraj 
                              Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  
                          Turystyki i Promocji Miasta 

 
 
Ad. 4 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta  przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2008 rok.  
Projekt Planu pracy Komisji wraz z naniesionymi poprawkami został przyjęty  – 4 głosy „za”, 
0  głosów  „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujący się” - trzy osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
Ad. 5 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym Członkom Komisji 
Sprawozdania z działalności Komisji w 2007 roku, zwrócił się o zgłoszenie ewentualnych 
uwag do jego treści. 
Wobec braku uwag - Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie  
z działalności Komisji w 2007 roku  oraz na podstawie jego wyniku ( 4 głosy „za”,  
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0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych” – trzy osoby nie brały udziału  
w głosowaniu) stwierdził przyjęcie go przez Komisję. Sprawozdanie  z działalności Komisji 
za 2007 rok stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 
 
 
Ad. 6 

Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Pan Janusz Sobolewski - Przewodniczący 
Komisji Statutowej zwraca się z prośbą o przeanalizowanie oraz zgłoszenie 
zaproponowanych przez Komisję  Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji zmian  
do § 8 Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza „Zasady i tryb działania Komisji    
     Stałych Rady Miasta”- Część I Zakresu działania Komisji Stałych. 
Komisja proponuje następujące zmiany do przedstawionego załącznika: 

 - w punkcie 1 skreślić słowo „tworzenia” zostawić „opiniowania planów przedsięwzięć      
    gospodarczych” 

- w punkcie 2- skreślić słowo „tworzenia” zostawić „opiniowaniu długo –  
      i średniookresowych prognoz i programów rozwoju miasta”. 
Komisja przyjęła w/w zmiany: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych” – trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 

Komisja przyjęła w głosowaniu § 8 Załącznik Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza 
„Zasady i tryb działania Komisji Stałych Rady Miasta”- Część I Zakresu działania Komisji 
Stałych wraz z poprawkami - 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych” – trzy osoby nie brały udziału w głosowaniu 

 
Ad. 7 
Komisja wnioskuje o: 
- przedstawienie informacji dot. kryteriów przyznawania punktów za wniosek złoŜony  
    do Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskanie promesy do  udzielenia kredytu  
    na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane - budowa budynku mieszkalnego w ramach   
    TBS, 
- przystąpienie do renegocjacji umowy zawartej z PTTK Sandomierz na odpłatność  
   za korzystanie z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej. 
 
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 
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