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Protokół Nr 7/5/2019 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
wspólnie z Komisją Budżetu i Finansów 

z dnia 30 lipca 2019 roku, godz. 13.00 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu                

i Finansów oraz  Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki       

i Promocji Miasta. 

Obecni, jak w załączonych listach obecności. 

Nieobecny: radny Marek Chruściel, 

Spóźnieni radni: Wojciech Czerwiec, Krzysztof Szatan, Sylwester Łatka, 

Zaproszeni: 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza, 

Pan Krzysztof Kwieciński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, 

Pani Aleksandra Zbyradowska -  pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych, 

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- p.o. Kierownika Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki, 

Radny Piotr Chojnacki, 

Obecni Mieszkańcy Sandomierza: 

Pani Z* 

 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie wspólnych Komisji.  

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

  

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Analiza i opiniowanie projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Sandomierza do realizacji w 2020 r.  

4. Analiza realizacji inwestycji miejskich przewidzianych w planach : 

- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów    

endogenicznych 2018-2021”.  

       5.   Informacja o stanie współpracy z miastami partnerskimi Sandomierza.  

       6.   Przyjęcie informacji nt. kluczowej inwestycji- budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis. 

7.   Sprawy różne. 

8.   Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 

Komisja Budżetu i Finansów: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Bez udziału w głosowaniu radnych: Marka Chruściela, Sylwestra Łatki, Krzysztofa Szatana. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta: 4 „za”- jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnego Wojciecha Czerwca. 

Porządek obrad komisji został przyjęty.  

 
Ad. 3 

Analiza i opiniowanie projektów zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego Sandomierza 

do realizacji w 2020 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przypomniała, że w dniu 23 maja 2019 r. grupa 

osób określona Zarządzeniem nr 122/2019/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 17 maja 2019 r.,         
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w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu obywatelskiego Sandomierza oraz ustanowienia 

Regulaminu jego działania zebrała się celem analizy i oceny formalnej wniosków.  

Pani Aleksandra Zbyradowska poinformowała, że do 20 maja 2019 roku wpłynęło 10 

wniosków na realizację projektów w ramach Budżetu obywatelskiego. Zespół ocenił je pod względem 

formalnym.  

Pięć wniosków zostało odrzuconych, gdyż nie spełniały warunków Regulaminu będącego 

Załącznikiem do Zarządzenia nr 98 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2019 r.: 

1. 3/2019/BO „Szachy- szansą rozwoju dla Sandomierza”, 

2. 6/2019/BO „Aktywny Sandomierz. Zajęcia ogólnorozwojowe dla mieszkańców 

Sandomierza- darmowe treningi”, 

3. 8/2019/BO „Akrobatyka- forma aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży” 

4. 9/2019/BO „Sandomierz stawia na zdrowie. Darmowe zajęcia ogólnorozwojowe Crossfit, 

Kettebells, Cardio dla mieszkańców Sandomierza”, 

5. 10/2019/BO „Zadbany i przyjazny Sandomierz”. 

Pozostałe projekty pod względem formalnym i merytorycznym zostały pozytywnie zaopiniowane: 

1. 1/2019/BO „Tradycja i nowoczesność w Trójce”, 

2. 2/2019/BO „Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw przy ul. K.K. Baczyńskiego”, 

3. 4/2019/BO „Od Sandomierza do NBA 3”, 

4. 7/2019/BO „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu”, 

5. 5/2019/BO „Rycerski plac zabaw” – poproszono projektodawców o doprecyzowanie 

wizualizacji projektu.  

Radny Robert Kurosz podkreślił, że Budżet obywatelski powinien być ogólnodostępny dla 

wszystkich mieszkańców, bo to oni tworzą projekty zgodne z ich oczekiwaniami. Radny Piotr 

Chojnackiego zasugerował, aby zmienić Regulamin w przyszłym roku. Jego modyfikacja wydłuży 

czas składania wniosków przez mieszkańców. 

Temat Budżetu obywatelskiego wzbudził wiele emocji.  

Zdaniem radnego Wojciecha Czerwca budowanie nowych placów zabaw nie jest potrzebne, gdyż 

obecne nie są należycie dopilnowane pod względem technicznym i funkcjonalnym.  

Natomiast, radny Piotr Chojnacki uznał, że dzięki owemu Budżetowi obywatelskiemu został 

wybudowany m.in. parking, dwie siłownie, dwie windy, zorganizowano dwa festyny.  

Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – Pan Krzysztof Kwieciński dodał, że w przyszłym 

roku będzie zwracał się  do wnioskodawców o przewidywanie również kosztów dokumentacji.  

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów zgromadzonych, radny Piotr Chojnacki sformułował:  

1. Wniosek o doprecyzowanie Regulaminu Budżetu obywatelskiego na przyszły rok              

i skierowanie go do merytorycznej komisji, aby szczegółowo omówić w szerszym gronie 

wszystkie zagadnienia, zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami, pomysłami czy też 

wydłużeniem terminów składania projektów przez mieszkańców.  

Głosowano- 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

Komisja Budżetu i Finansów podczas jednogłośnego głosowania „za” (bez udziału radnego Roberta 

Kurosza) pozytywnie przyjęła wniosek. 

Następnie przewodnicząca ww. komisji – Pani Mariola Stępień przystąpiła do głosowania nad 

przyjęciem punktu 3 porządku obrad. 

Głosowano- 7 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 4  

Analiza realizacji inwestycji miejskich przewidzianych w planach : 

 „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów    

endogenicznych 2018-2021”. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oddała przewodnictwo Panu Januszowi 

Pońskiemu – przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta, 

który przypomniał, że powyższy punkt porządku obrad jest kontynuacją dyskusji z poprzedniego 

posiedzenia.  
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Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjnego wymienił planowane przedsięwzięcia w celu 

podniesienia atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych 2018-2021: 

1. Remont murów obronnych, 

2. Przebudowa Bulwaru nad Wisłą etap II Koprzywianka- projekt,  

3. Zagospodarowanie terenu w międzywału rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu 

(pomiędzy zagospodarowaną środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece), 

4. Przystań w rejonie Gór Pieprzowych i oznakowanie, 

5. Sandomierz – Historia Światłem, 

6. Program audio i nagłośnienie, 

7. Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego wraz        

z kościołem  pw. Św. Marii Magdaleny), 

8. Projekt Akademii Młodych. 

Radny Janusz Poński wyraził chęć zaproszenia projektanta na kolejne posiedzenie komisji w celu 

zapoznania się z postępem Programu Rewitalizacji.  

Pani Barbara Grębowiec- skarbnik Sandomierza dodała, że należy się gruntownie zastanowić, które 

zadania można i należy ograniczyć, ponieważ projekty drożeją z każdym rokiem. 

Radny Krzysztof Szatan zarekomendował: 

2. Wniosek o rozeznanie w trybie pilnym możliwości aplikowania o  środki unijne 

na tzw. „udziały własne” inwestycji realizowanych przez Gminę Sandomierz. 

Środki takie prawdopodobnie są dostępne dla miast, które znajduję się na liście 

122 miejscowości opracowanej przez Państwową Agencję Nauk, którym grozi 

degradacja społeczno-gospodarcza.  
Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta przystąpili do głosowania 

nad przyjęciem ww. wniosku radnego.  

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

Pani Z * - mieszkanka Sandomierza przypomniała o bieżących problemach związanych m.in., 

z brakiem: oświetlenia ulic, ścieżek dla pieszych, odpowiednich znaków informacyjnych dla turystów. 

Zwróciła również uwagę na parking (w okolicy mostu przy Wiśle), który stoi pusty i bezużyteczny. 

Radna Renata Kraska wspomniała, że po raz pierwszy Sandomierz będzie mógł budować 

drogi z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wyniku zniszczeń przez klęski żywiołowe. Jednak 

na to potrzebny jest też wkład własny. Zadała retoryczne pytanie: Czy nie lepiej przeznaczyć 

pieniądze na budowanie dróg, które są w złym stanie niż inwestować w tym momencie w zadania z  

Programu rewitalizacji i endogeniczności?  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta – Pan Janusz 

Poński podczas dyskusji na temat:  

„Podniesienia atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów    

endogenicznych 2018-2021” zgłosił wniosek w związku z realizacją inwestycji na Placu 3-go Maja, tj. 

budowy pawilonu handlowego: 

3. Wniosek o zorganizowanie spotkania z członkami Stowarzyszenia Kupców 

Sandomierskich w celu wypracowania zasad współpracy i sposobu wykorzystania 

powstającego obiektu. 
Ze względu na brak informacji odnośnie przeznaczenia nowo wybudowanego obiektu, należałoby 

przeprowadzić rozmowy w celu pozyskania danych kto będzie wynajmował pomieszczenia? Czy są 

już określone zasady dysponowania lokalami? Czy jest ustalona wysokość czynszu ich wynajmu?   

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 

 

Ad. 5  

Informacja o stanie współpracy z miastami partnerskimi Sandomierza. 

 

Pani Katarzyna Knap – Sawicka – p. o. Kierownika Referatu Kultury, Promocji, Sportu             

i Turystyki przedstawiła sprawozdanie współpracy z miastami partnerskimi na przestrzeni lat 2014-

2019 (załącznik do protokołu).  

Sandomierz kooperuje z niemieckim Emmendingen, ukraińskim Ostrogiem i włoską Volterrą. 
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Najdłuższą, bo 30-letnią relację utrzymuje z Emmendingen.  

W treści sprawozdania uwzględniono formę i zasady międzynarodowej współpracy oraz uczestnictwo 

w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, naukowych, artystycznych, techniczno-warsztatowych, 

rozrywkowych czy językowych. 

Pani Z* – mieszkanka Sandomierza, poprosiła o aktywizację grup roboczych, nieformalnych, 

np. podczas „Jarmarku bożonarodzeniowego” w celu podtrzymania relacji z zaprzyjaźnionymi 

państwami . 

Pracownica Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki zwróciła uwagę na okrojony 

budżet, który uniemożliwia wykonania wielu, ciekawych przedsięwzięć.  

 

Ad 6.  

Przyjęcie informacji nt. kluczowej inwestycji- budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis. 

 

Radny Janusz Poński poprosił o informację Pana Krzysztofa Kwiecińskiego na temat budowy 

nowego mostu i Lwowskiej bis. 

W odpowiedzi usłyszał, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach ma 

nowego wykonawcę, który ponownie przygotuje decyzję „środowiskową” dla przebiegu                     

ul. Lwowskiej bis, ponieważ poprzednia utraciła swoją ważność. Biuro projektów jest na etapie 

zbierania danych co do ustalenia przebiegu korytarza dla ul. Lwowskiej bis i połączenia mostu z siecią 

gminnych, lokalnych dróg. Nie wykluczone są zmiany co do przebiegu drogi, gdyż poprzednie zostały 

przyjęte ok. 2009 roku. Środki są zabezpieczone tylko na wydanie decyzji „środowiskowej” i nie ma 

prowadzonych równoległych prac związanych z projektami.     

4. Komisja wnioskuje o przedstawienie na piśmie aktualnej  informacji oraz działań 

władz Sandomierza w sprawie kluczowej dla mieszkańców Sandomierza 

inwestycji tj. budowy nowego mostu na rzece Wiśle oraz ul. Lwowskiej bis oraz 

informacji nt. planów dot. wyłączonego z użytku „starego mostu”. 

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
 

Ad.7  

Sprawy różne. 

Brak zgłoszeń. 

 

Ad.8  

Zamknięcie obrad. 

 

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

Turystyki i Promocji Miasta 

 

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE           

nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1).  

Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek – Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu . 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek  
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


