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Protokół Nr 2/2/2014 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Andrzej Bolewski, Wojciech Czerwiec. 

Ad. 1 Pan Piotr Chojnacki 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 budżetu miasta na 2015 rok w działach: 

a. 630 – Turystyka 

b. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

4. WNIOSKI do projektu budżetu na 2015 rok. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 Pan Piotr Chojnacki poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – 

Skarbnika Miasta o przedstawienie w kolejności – zgodnie z projektem budżetu - danych 

dotyczących działów 630 i 75075.  

Pan Cezary Gradziński przedstawił stronę dochodową i wydatkową w/w działów i na bieżąco 

udzielał wyjaśnień. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi lub wnioski do omawianego projektu uchwały. 

Nie zgłoszono żadnych wniosków.  

Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Sandomierza – poinformowała radnych  

o planowanych działaniach skierowanych na dalszą skuteczną promocję miasta (nie można 

bazować tylko na serialu „Ojciec Mateusz”). Jest wiele pomysłów na rozwój miasta i jego 

wypromowanie np. wykorzystanie historycznego  wydarzenia „Zgoda Sandomierska”, 

wykreowanie Sandomierza jako miasta „Spotkań Intelektualnych”. Poinformowała  

o planowanych przedsięwzięciach: stworzenie parku kulturowego na terenie Starówki, 

utworzenie tras rowerowych i spacerowych, odtworzenie baru mlecznego i inne. Zwróciła 

między innymi uwagę na wprowadzenie oszczędności w zamawianiu materiałów 

promocyjnych i skupienie się na wytwarzaniu produktu promocyjnego dostosowanego do 

potrzeb i wymogów unijnych. Zapewniła, że władze miasta są otwarte na szeroko pojętą 

współpracę z mieszkańcami, radnymi, przedsiębiorcami, zmierzającą do podnoszenia jakości 

usług świadczonych w Sandomierzu”.  

Pan Piotr Chojnacki ponownie zapytał, czy są uwagi lub wnioski do projektu uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok w omawianych działach (brak zgłoszeń) 

następnie poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest „za”? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 Brak wniosków do projektu budżetu miasta na 2015 rok. 

Ad. 5 Przewodniczący komisji przedstawił plan pracy na 2015 rok i poprosił o jego przyjęcie: 

Głosowano: 7 „za” - jednogłośnie. 

Ad.  6 Pan Piotr Chojnacki stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

        

 

       Piotr Chojnacki 

                                 Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 

Lp. Temat Zaproszeni Termin 

1. Przyjęcie planu pracy na 2015 rok  Grudzień 2014` 

2.. Zapoznanie się z planami rozwoju 

gospodarczego Sandomierza – 

spotkanie z wydziałem ds. 

pozyskiwania funduszy unijnych 

Wydział do spraw  

pozyskiwania 

funduszy unijnych 

Luty/marzec 

3. Analiza Strategii Promocji Sandomierza 

– przyjęcie informacji o 

funkcjonowaniu obiektów 

turystycznych w tym Trasy Podziemnej 

i Bramy Opatowskiej 

 kwiecień 

4. Zapoznanie się z projektami promocji 

Sandomierza – informacja o pracy 

Wydziału Kultury Sportu i Promocji UM 

Sandomierz 

Wydz. KSiP maj 

6. Analiza polityki informacyjnej – ocena 

funkcjonowania oficjalnej strony 

miasta  

Wydz. KSiP czerwiec 

7. Opracowanie wniosków w dziedzinie 

rozwoju turystyki w Sandomierzu 

 sierpień 

8. Informacja o stanie współpracy z 

miastami partnerskimi Sandomierza 

 

Inspektor do spraw 

kontaktów 

zagranicznych 

wrzesień 

9. Ocena wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na 

promocję Sandomierza 

 

Skarbnik Miasta 

Wydz. KSiP 

październik 

10. Propozycje Komisji do projektu 

budżetu miasta na 2016 r.   
 listopad 

11. Opiniowanie pism i projektów uchwał 

skierowanych przez Przewodniczącego 

Rady miasta Sandomierza 

 

 Na bieżąco 


