
Protokół Nr 10/1/2016 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

25 stycznia 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Andrzej Bolewski. 

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił plan posiedzenia i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku. 

4. Przyjęcie planu pracy na 2016 rok. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pan Piotr Chojnacki przedstawił sprawozdanie z pracy komisji: 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta, odbyła 8 posiedzeń 

zgodnie z zakresem działania zawartym w Statucie Miasta Sandomierza, oraz planem 

pracy zatwierdzonym przez Radę Miasta Sandomierza. 

Komisja czynnie uczestniczyła w pracach przy projektowaniu Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza 

na lata 2015-2025. 

Komisja rozpatrzyła przygotowaną przez firmę zewnętrzną Strategię Rozwoju Miasta Sandomierza, 

kładąc szczególny nacisk na  cele i zadania operacyjne tak, aby strategia odzwierciedlała w jak 

największym stopniu potrzeby miasta i jego mieszkańców oraz była dokumentem wszechstronnym. 

Komisja analizowała: 

• Kalendarz imprez promujących Sandomierz, 

• Regulamin i harmonogram Budżetu Obywatelskiego, 

• Poziom współpracy Sandomierza z miastami partnerskimi, 

• Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na promocję i rozwój miasta. 

Komisja dużo uwagi poświęciła sprawom związanym z Budżetem Obywatelskim, spotykając się z 

autorami wniosków, przyjmując ich argumentację uwagi i sugestie. 

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli Dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych 

Burmistrzowi, zaproszeni goście oraz pracownicy  Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu. 

Wielokrotnie podczas posiedzeń komisji poruszana była problematyka dotycząca 

Turystycznej Trasy Podziemnej i Bramy Opatowskiej. 

Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał. Przekazywała swoje wnioski, sugestie 

i opinie w zakresie podejmowanej problematyki Burmistrzowi Miasta Sandomierza do 

rozpatrzenia i ewentualnego wykorzystania w bieżącej działalności na rzecz rozwoju miasta. 

Ponadto komisja obradowała przy opiniowaniu projektu budżetu na 2016 rok w działach: 

- 630 – turystyka 

- 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. Przyjęto je jednogłośnie (4 głosy „za”) 



Ad. 4 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt planu pracy komisji na 2016 i poprosił o wniesienie uwag. 

l.p Temat Termin Zaproszeni 

1 Przyjęcie planu pracy na 2016 rok  Styczeń  

 Budżet Obywatelski – analiza regulaminu. 
Zapoznanie się z projektami promocji 
Sandomierza – informacja o pracy 
Referatu Kultury,  Promocji i Sportu UM 
Sandomierz 
 

luty RPŚZ, RKPSiT 

2 Zapoznanie się z planami rozwoju 
gospodarczego Sandomierza – 
spotkanie z referatem ds. 
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 
 

Marzec RPŚZ 

3 Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu 
obiektów turystycznych w tym Trasy 
Podziemnej i Bramy Opatowskiej 
Przygotowanie miasta do Światowych Dni 
Młodzieży 

Kwiecień RKPSiT, SCK, 

4 Analiza polityki informacyjnej– ocena 
funkcjonowania oficjalnej strony 
miasta. 
Informacja o stanie współpracy 
 z miastami partnerskimi Sandomierza 
 

Maj RKPSiT 

5 Opracowanie wniosków w dziedzinie 
rozwoju turystyki w Sandomierzu 

Październik RKPSiT, SCK(CIT), 
Zamek, PTTK 

6 Ocena wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na 
promocję Sandomierza 

Listopad  

7  Propozycje Komisji do projektu 
budżetu miasta na 2016 r. 
 

Grudzień Skarbnik Miasta 
RKPSiT 

8 Opiniowanie pism i projektów uchwał 
skierowanych przez Przewodniczącego 
Rady miasta Sandomierza 
Na bieżąco 
 

 Na bieżąco 
 

Uwag nie wniesiono. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził, wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

     Piotr Chojnacki 

  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 


