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                                                      Protokół Nr 18/7/2008 
           z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                       w dniu 23 października 2008 roku 
                                  
 
 
 
 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 
Przyjęty porządek obrad ( 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja dot.: 
   - wniosków na realizację zadań związanych z turystyką i promocją miasta.  
   - sprawozdań z wykorzystania dotacji na 2007 r. w zakresie działania Komisji. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła 
informację dotyczącą wniosków na realizację zadań związanych z turystyką i promocją 
miasta.  
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe: 
- z zewnątrz nie wpłynęły wnioski na realizację zadań związanych z turystyką i promocją  
  miasta Sandomierza, 
- projekt budŜetu miasta Sandomierza na 2009 rok w zakresie turystyki i promocji miasta jest  
  opracowywany na podstawie wniosków zgłoszonych przez Wydział Edukacji, Kultury  
  i Sportu, 
- Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zaproponował zadania, które były umieszczone  
   w budŜecie na 2008 rok ze zwiększonymi środkami finansowymi oraz zostały zgłoszone   
   dodatkowe zadania takie jak: 
- zaprojektowanie systemu informacji miejskiej (m.in. oznakowania ulic, obiektów), 
- nowa wizualizacja strony internetowej, 
- więcej reklam na portalach internetowych, 
- uruchomienie kamer internetowych w mieście. 
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Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta poinformował, Ŝe w roku 2007 nie było podmiotów gospodarczych, które 
otrzymywały  dotacje w zakresie związanym z rozwojem gospodarczym miasta Sandomierza. 

 
Pan Zbigniew P.∗ mieszkaniec Sandomierza uwaŜa, Ŝe naleŜy: 
- poprawić stronę internetową Sandomierza – duŜo słabych stron, 
- zamieścić link – Sandomierz miasto sportu i turystyki, 
- zgrupować informacje dot. funkcjonowania obiektów sportowych np.: hali sportowej,  
   basenu, 
- promować miasto poprzez organizowanie  imprez o charakterze ponad lokalnym, 
- naleŜałoby uspołecznić pewne decyzje dot. organizowania imprez naleŜy włączać  
    organizacje społeczne i kulturalne. 
 
 
Ad. 4,5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- zamieszczenie na stronie internetowej miasta Sandomierza protokołów z posiedzeń Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
- zabezpieczenie w budŜecie miasta Sandomierza na 2009 rok środków finansowych na udział 
w targach turystycznych. 
 
Ad. 6 

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 

                                                           
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


