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Protokół Nr 2/2/2007 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

Miasta 
w dniu 15 stycznia 2007 roku – godz. 17,00 - Ratusz 

                                  
 
 
  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 
I Wniosek 
PrzełoŜenie punkt 5 – Opinia do projektu budŜetu na 2007 na następne 
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
II Wniosek 
Wprowadzenie punktu 2 a – Wystąpienie Pana Karola Burego w sprawie 
programu rozwoju turystyki dla miasta Sandomierza na lata 2007 – 2011.  
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Przyjęty jednomyślnie – 7 głosów „za” - Porządek obrad: 
                                                   

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
2a. Wystąpienie Pana Karola Burego w sprawie programu rozwoju turystyki dla   
     miasta Sandomierza na lata 2007 – 2011. 
3. Propozycje do Planu pracy Komisji na 2007 rok. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy  
     Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi    
     podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2007. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie porządku obrad.  
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Ad. 2a 
  
 Pan Karol Bury – Prezes Zarządu Ludowego Klubu Sportowego 
„Sandomierz” przedstawił członkom Komisji program rozwoju turystyki dla 
miasta Sandomierza na lata 2007 – 2011 w oparciu o działającą od 14 lat  
w ramach LKS Sandomierz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej 
(załącznik nr 2 do protokołu). 
W/w program zawiera: 
- cel strategiczny, 
- aktualny potencjał Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, 
- środki i metody osiągnięcia zamierzonego celu strategicznego, 
- koszty realizacji programu, 
- źródła finansowania programu, 
- promocja programu, 
- prognoza wykonalności i opłacalności finansowej programu. 
 
Pan Karol Bury poinformował członków Komisji, Ŝe jeŜeli samorząd miejski 
przeznaczy 200 000 zł rocznie na realizacje w/w programu to Chorągiew 
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej równieŜ przeznaczy taką samą kwotę. 
 
Ad. 3 
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji Miasta przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2007 
rok. 
Komisja zaproponowała dopisanie do przedstawionego projektu planu pracy 
następujących punktów: 
- Punkt 4: 

• Strategia rozwoju gospodarczego Sandomierza – programy operacyjne  
 na 2007 rok, 

• Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń gospodarczych działających  
 w mieście, 

• Zapoznanie się z programami operacyjnymi, z których mogą skorzystać    
 stowarzyszenia gospodarcze i przedsiębiorstwa działające w mieście, 

• Informacja o wnioskach do funduszy restrukturyzacyjnych, 
• Problematyka rozwoju miasta i promocji w Kraju i w Unii Europejskiej 

oraz w odniesieniu do partnerstwa miast. 
- Punkt 7 a – propozycje do budŜetu na 2008 rok – termin realizacji wrzesień. 
Plan pracy wraz z naniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie –  
7 głosów „za”. Przedmiotowy Plan pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do 
protokołu.  
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Ad.4 

 Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały wraz z uzasadnieniem – 
zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”) projekt  uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w roku 2007. 
 
Ad. 5 
 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Ludowy Klub Sportowy 
„Sandomierz” przedstawia podstawowe załoŜenia Szkoły Rycerskiej celem 
rozwaŜenia przez samorząd miejski celowości jej utworzenia i objęcia 
dofinansowania z budŜetu miejskiego. 
 
Pan Marek Harańczyk poinformował, Ŝe dwie działalności, które były 
elementem promocji miasta zostały rozwiązane. 
 
Ad. 6 
 
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Turystyki i Promocji Miasta (godz. 19.30). 
 
 
 
                                                               
 
                                                         Przewodniczący Komisji 
                                    Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                                                     Robert Sobieraj 
                                                        
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
 

 

 


