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Protokół Nr 2/1/2011 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji 
w dniu 11 stycznia 2011 r. 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1  
 Pan Marceli Czerwiński stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Projekt porządku obrad: 

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza, uzupełnienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 r. 
4. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011 r. 
5. Wnioski Komisji, pisma bieŜące. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
 Pan Marceli Czerwiński poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu 
porządku obrad: 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
 Pan Marceli Czerwiński przedstawił wszystkim obecnym projekt planu pracy Komisji 
na 2011 rok (załącznik nr 1 do protokołu) i poprosił o sugestie co do jego treści. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie przedmiotowego 
planu pracy Komisji na 2011 r. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 Pan Marceli Czerwiński przystąpił do omawiania projektu budŜetu miasta na 2011 r. 
Dział 750 rozdz. 75075 – Zadania z zakresu promocji turystycznej Sandomierza. 
Członkowie Komisji podczas dyskusji zwrócili uwagę na pozycje: 
 - wydawanie miejskich wkładek prasowych (Tygodnik Nadwiślański), 
 - udział w targach turystycznych i imprezach promocyjnych, 
 - reklama Sandomierza w programach telewizyjnych, 
 - wydanie albumu – Sandomierz z lotu ptaka. 
 Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Miasta poinformowała, Ŝe w stosunku do 
wydatków roku ubiegłego projekt w tym dziale zwiększa się o 20.000. Znalazła się tu nowa 
pozycja – wydanie albumu Sandomierz z lotu ptaka. Zwiększyły się nieznacznie kwoty w 
pozycjach: druk kalendarza imprez oraz zakup wydawnictw o Sandomierzu. 
W związku z brakiem uwag, Pan Marceli Czerwiński poprosił o przegłosowanie tej części 
projektu budŜetu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 Pan Marceli Czerwiński poprosił o przedstawienie wniosków do projektu budŜetu 
dział 921 rozdz. 92195-  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
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 Członkowie Komisji zwrócili uwagę na wydatki związane z partnerstwem miast. 
 Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Miasta przypomniała, Ŝe w roku 2011 przypada 20 
rocznica partnerstwa miast Sandomierza i Emmendingen. W związku z tym planowana jest 
duŜa impreza plenerowa – bieg maratoński – w którym wezmą udział takŜe miasta Newark  
i Ostrog. Sandomierz został takŜe zaproszony do partnerstwa z Włoskim miastem Volterra. 
 Pan Marceli Czerwiński zapytał o koszty związane z przeprowadzeniem 19 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sugerując, Ŝe taka impreza powinna być 
sponsorowana przez instytucje, zapytał dlaczego tak nie jest. 
 Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Miasta wskazała, Ŝe zorganizowanie WOŚP 
to między innymi energia elektryczna posiłki dla wolontariuszy – te koszty musimy ponieść. 
Wobec braku uwag Pan Marceli Czerwiński poprosił o przegłosowanie tej części projektu 
budŜetu  
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 Komisja przystąpiła do analizy działu 926 rozdz. 92605 Kultur fizyczna i sport. 
 Pan Marceli Czerwiński zwrócił uwagę na pozycję – zawody w wędkarstwie 
spinningowym i poprosił by w tym punkcie sprecyzować, kto jest organizatorem tej imprezy. 
W ubiegłych latach podczas zawodów nie było to czytelne. Proponuje by zapis ten brzmiał: 
„Zawody w wędkarstwie spinningowym organizowane przez PZW Koło Nr 1 w 
Sandomierzu” 
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Komisja zwróciła uwagę na działalność organizatorów marszu szlakiem Puławiaków 
poddając w wątpliwość celowość wydatkowania środków na tę imprezę.  
 Dyskutowano równieŜ o: 
 - kosztach wyjazdów zawodników na zawody zamiejscowe, 
 - kryteriach podziału funduszu stypendialnego. 
Pan Marceli Czerwiński poprosił o przedstawienie uwag do informacji złoŜonej przez 
Sandomierskie Centrum Kultury. 
 Pani Ewa Kondek poinformowała, Ŝe wkrótce miasto będzie dysponowało salą 
kinowo–koncertową, którą administruje SCK, co znacznie ułatwi i obniŜy koszty 
organizowania koncertów. 
Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji porosił o przegłosowanie projektu budŜetu 
miasta na 2011 rok w omawianych działach, z wnioskiem o wpisanie   
„Zawody w wędkarstwie spinningowym organizowane przez PZW Koło Nr 1 w 
Sandomierzu” 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 Pan Zbigniew Rusak  poinformował, Ŝe waŜnym elementem promocji miasta jest 
utworzenie w obrębie Starego Miasta dodatkowych miejsc  parkingowych. WaŜne jest takŜe 
by rozwaŜyć wprowadzenie ulg w opłatach parkingowych w dni świąteczne i weekendy. 
 
Ad  6 
  Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

       Marceli Czerwiński  
     Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

       Turystyki i Promocji . 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


