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Protokół Nr 15/6/2016 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  

posiedzenie w dniu 21 listopada 2016 roku. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Ad. 1  

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Pan Piotr Chojnacki przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

 wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

4. Informacja na temat Budżetu obywatelskiego za 2015 i 2016 rok. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowanie: 3,,za” – jednogłośnie. 

Pan Robert Kurosz usprawiedliwił swoje spóźnienie.  

Ad. 3 

Pani Lidia Sulicka – Tworek – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych -  przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

W dyskusji radni przeanalizowali kryteria, jakie powinien spełniać wniosek do budżetu 

obywatelskiego. Zwrócono także uwagę, że inicjatywa lokalna powinna mobilizować wnioskodawców 

o zabezpieczenie środków własnych na dane zadanie. 

Pani Lidia Sulicka – Tworek – wyjaśniła, że inicjator wniosku musi mieć pewną część wkładu 

własnego”. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosowanie: 4,,za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Pani Lidia Sulicka – Tworek – powiedziała, że pięć projektów zakwalifikowano do realizacji                               

z programu budżetu obywatelskiego. 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego – przedstawił projekty: 

1. Dostosowanie platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych – prace są do odbioru. 

2. Doświetlenie ul. Zaleśnej – wykonane. 

3. Szkoła przyjazna dla wszystkich: zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych                

w Gimnazjum nr 2 – aktualnie prace są na ukończeniu. 

4. Nawierzchnia ul. Wielowiejskiej  – wykonane. 

5. Ulica Schinzla i Dobkiewicza – nie udało się wykonać.                                                                                                                             

Pan Piotr Chojnacki – zapytał, „czy ktoś kontaktuje się z pomysłodawcami wniosków?” 

Pan Krzysztof Kwieciński – powiedział, że Wydział Technicno-Inwestycyjny nie kontaktował się  

z wnioskodawcami. 
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Pan Andrzej Bolewski – powiedział, że gdyby nie inicjatywa obywatelska dużo inwestycji nie byłoby 

zrealizowanych. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza - poinformował, że zakres budowy na ul. Schinzla 

został rozszerzony, „nie udało się wyłonić  wykonawcy, dlatego projekt został przesunięty na 

następny rok”. 

Pan Piotr Chojnacki – zasugerował, że w trakcie realizacji projektów należy być w kontakcie  

z wnioskodawcami. 

Pani Wiesława Sabat – podkreśliła, że to dzięki inicjatywie lokalnej zostanie zamontowana winda dla 

osób niepełnosprawnych przy kinie i udało się wyremontować schody dzięki budżetowi 

obywatelskiemu. 

Pani Lidia Sulicka – Tworek – przedstawiła projekty zadań do realizacji na 2017 rok: 

1. projekt ,,jasno, czysto i bezpiecznie” - zagospodarowanie terenów przy ul. Schinzla obok szpitala: 

wartość – wartość: 145.000,00 zł. 

2. Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych im. T. Kościuszki w Sandomierzu  -

poprawa bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych - wartość: 22.200,00 zł. 

3. Mobilne miasteczko ruchu drogowego - wartość: 49.137.18 zł. 

4. ,,Zachować tradycje” – zorganizowanie rodzinnego festynu dożynkowego w Nadbrzeziu -  wartość: 

22.647,00 zł.  

5. ,,Crossan Mini” - wartość projektu: 24.000,00 zł. 

6. ,,NBA” zorganizowanie zajęć z koszykówki – wartość: 16.690,00 zł.  

Pan Piotr Chojnacki – powiedział, że zostały wprowadzone podziały na projekty twarde – maksymalny 

koszt to kwota 150 000,00 zł oraz projekty miękkie – kwota 25.000,00  zł. Zapytał, czy zostały ujęte 

wszystkie projekty, „w projekcie budżetu na 2017 rok są tylko dwa zadania”. 

Pani Lidia Sulicka – Tworek – powiedziała, że „za te projekty są odpowiedzialne poszczególne 

wydziały”. 

Pan Rober Kurosz – zauważył, że projekt „crossan” powinien być reklamowany pół roku przed 

realizacją  i zapytał, dla kogo ten projekt ma być przeznaczony? 

Pani Katarzyna Kondziołka  - powiedziała, że rozmawiała z panem Dyrektorem MOSiR-u w tej 

sprawie, Dyrektor będzie kontaktował się z wnioskodawcami projektu. 

Mieszkanka Sandomierza – zapytała, co będzie jeśli projekt przewyższy koszty? 

Pan Piotr Chojnacki – powiedział, że taki projekt nie będzie realizowany. 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza przypomniał, że reguluje to regulamin, w którym 

jest wszystko szczegółowo sprecyzowane.  

Pani Katarzyna  Kondziołka dodała, że mieszkańcy są informowani gdzie można policzyć koszty 

projektu. 

Ad. 5 

Pan Piotr Chojnacki poinformował, że nie wpłynęły do komisji żadne pisma. 

Ad. 6 

Pan Piotr Chojnacki - stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
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