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PROTOKÓŁ NR 2/2/2018 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, TURYSTYKI I PROMOCJI 

posiedzenie w dniu 12 grudnia 2018 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

W posiedzeniu wzięła udział Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 

Pan Janusz Poński przywitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w działach: 

- 630 – Turystyka, 

- 750 75 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Przyjęcie propozycji do planu pracy komisji na 2019 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

Przewodniczący obrad poprosił Panią Skarbnik o omówienie dochodów w dziale 630 – 

Turystyka. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi, że planuje się dochody w wysokości 

1 420 000,00 zł. Prowadzone są postępowania sądowe z PTTK o wypłacenie należności za 

użytkowanie Bramy Opatowskiej na kwotę 550 000,00 zł oraz Trasę Podziemną na kwotę 

1 918 000,00 zł. Być może te wpływy będą wyższe. 

W dyskusji zwrócono uwagę na wpływy z obecnego użytkowania tych obiektów. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że użytkownikiem tych obiektów jest Sandomierskie Centrum 

Kultury i są to dochody tej jednostki przeznaczone na bieżącą działalność. 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części 

projektu budżetu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Wydatki. 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pana Dariusza Sochy – Kierownika Referatu 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

Mówca omówił szczegółowo planowane wydatki w Dziale 750 75 – Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Plan wydatków w tym dziale wynosi 260 000,00 zł. Na te wydatki składa się szereg 

przedsięwzięć, są to między innymi: 

- wykonanie informatorów o Sandomierzu 

- wykonanie promocyjnych gadżetów miejskich, 

- wydawanie miejskich wkładek prasowych, 
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- wykonanie rocznych kalendarzy promocyjnych, 

-  składka członkowska – Regionalna Organizacja Turystyczna, 

- wykonanie albumu o Sandomierzu, 

- działania promocyjne w Internecie. 

W dyskusji poruszono między innymi temat wysokości dochodów z użytkowania obiektów 

turystycznych oraz działalności Sandomierskiego Centrum Kultury. Radni poprosili  

o przedstawienie wpływów z Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej. 

Pani Skarbnik poinformowała, że za pół roku użytkowania Tracy Podziemnej wpływ ze 

sprzedaży biletów wynosił 569 520,00 zł, 

- koszty wynoszą  167 000,00 zł a dochód 401 625,00 zł, 

Dochód z Bramy Opatowskiej za 2018 rok wynosi 218 934,00 zł.  

Sandomierskie Centrum Kultury oprócz tych dochodów otrzymało również z budżetu miasta 

1 500 000,00 zł dotacji. 

W dalszej dyskusji wyrażono pogląd, że dochody SCK należy dokładnie przeanalizować. 

Zwrócono również uwagę na koszty utrzymania i funkcjonowania jednostki pod nazwą 

„Przełącznik” powstałej w ramach działalności Ośrodka Promocji i Aktywności Kulturalnej.  

Głos zabrała Mieszkanka Sandomierza zapytała czy realizowany będzie projekt „Historia 

światłem malowana” i na jakim etapie jest wykonanie tzw. „Zielonego Bulwaru” oraz jakie 

zadania będą wykonane w 2019 roku? 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadania ujęte w ramach tzw. „endogeniczności” są przesunięte na 

rok 2020 i dalsze lata, ponieważ nie mamy jeszcze gotowości projektowej. W 2019 roku 

będzie wykonane Centrum Informacji o Historii Miasta. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej części projektu budżetu. 

Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

(jeden radny nieobecny podczas głosowania) 

Ad. 4 

Przyjęcie propozycji do planu pracy komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący obrad poprosił radnych o wyrażenie zgody na przeniesienie tego punktu na 

następne posiedzenie,  planowane w styczniu przyszłego roku. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę. 

Ad. 5 

Sprawy różne. 

Pan Janusz Poński zwrócił uwagę radnych na potrzebę opracowania programu remontów 

obiektów sportowych. Powiedział między innymi o „tragicznym” stanie technicznym 

budynku przy stadionie miejskim, który wymaga natychmiastowego remontu. 

Ad. 6 

Pan Janusz Poński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

    Janusz Poński – Przewodniczący Komisji 
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz, 

 Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


