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Protokół Nr 7/7/2007  
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

w dniu 24 maja 2007 roku – godz. 14,00 - Ratusz 
                                  
 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1). 
 
 
 
Ad. 1 
  
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie 
Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji oraz na podstawie listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
 
Porządek obrad przyjęty jednomyślnie - 6  głosów „za”: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach   
    przy ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”, 
b) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach   
    przy ul. Mickiewicza 55 A  - Firma „ Club Fair Play” Sp. zo.o z siedzibą  
   w Opolu. 
4. Strategia rozwoju gospodarczego Sandomierza. Programy operacyjne na 2007  
    rok. Zapoznanie się z programami operacyjnymi, z których mogą skorzystać   
    stowarzyszenia gospodarcze i przedsiębiorstwa działające w mieście. 
5.Ocena promocji Sandomierza w mediach ze szczególnym uwzględnieniem  
   Internetu oraz w innych publikacjach. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących.  
7. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 
a)  
 Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wydania opinii 
rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy  
ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały pozytywnie – 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
b)  
 Projektu uchwały w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji 
salonu gier na automatach przy ul. Mickiewicza 55 A – firma Club Fair 
Play” Sp. zo.o z siedziba w Opolu, przedstawił wraz z uzasadnieniem  
Pan Albin Sękul – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego.  
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji Miasta poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt 
uchwały. 
Wynik głosowania: 2 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 
Ad. 4 
 
 Pani Dominika śak – Rosowska – Inspektor w Wydziale Techniczno – 
Inwestycyjnym przedstawiła informację dot. Strategii Rozwoju Gospodarczego 
Sandomierza oraz programów operacyjnych na 2007 rok. 
 
Ad. 5 
 Informację o promocji Sandomierza w mediach ze szczególnym 
uwzględnieniem Internetu oraz innych publikacji przedstawił Pan Jan Hajduk – 
Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. 
 
Ad. 6,7 
Komisja wnioskuje o: 
- zorganizowanie konferencji w Sandomierzu z udziałem dziennikarzy, aktorów,  
  w celu promocji Sandomierza, 
- o utworzenie wydziału lub wyznaczenie osoby która, będzie zajmowała się    
  sprawami promocji, turystyki i kultury, 
- o utworzenie punktu informacji turystycznej, 
- o przedłoŜenie informacji, w których dniach i godzinach jest zarezerwowany  
  basen dla zakładów pracy, 
- o podjęcie działań, aby Sandomierz był zareklamowany w Programie I –TV   
  (prezenter prognozy pogody Pan Sławomir Kret opowiada o miastach), 
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Komisja uwaŜa, Ŝe: 
- naleŜy zmierzać do organizowania imprez niszowych np. impreza wędkarska,   
  które przyczynią się do promocji Sandomierza, 
- powinna być impreza pt. Jarmark sandomierski, 
 - naleŜy podejmować działania, aby Sandomierz był wykorzystywany jako   
  ośrodek konferencyjny. 
 
Komisja pyta, jakie dochody z Podziemnej Trasy Turystycznej i Bramy 
Opatowskiej ma miasto a jakie PTTK. 
 
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 

 

 

 

 


