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                                                      Protokół Nr 25/5/2009 
                z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                                 w dniu 23 czerwca 2009 roku 
                                  
 
 
Godzina rozpoczęcia – 15,00 
Godzina zakończenia – 16,40 
 
 
 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 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony  
     Środowiska dla Gminy Sandomierz”. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów  
     zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 – 2032”. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie  
   dotacji z budŜetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    
    i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań Gminy, sposobu    
    rozliczenia tych dotacji oraz kontroli wykonania zadań. 
6.Informacja dotycząca terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe  
   i inwestycje w mieście. 
7.Informacja dotycząca stanu zaawansowania robót inwestycji – przebudowa stadionu   
    sportowego przy ul. Koseły w Sandomierzu. 
8. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
9. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
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Ad. 3 
Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Sandomierz” przedstawiła Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru 
Komunalnego. 
 
Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego poinformowała 
członków Komisji, Ŝe: 
- W związku z koniecznością realizacji polityki ekologicznej, w dniu 13 października 2004 
   roku została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy 
   Sandomierz. 
-  Program ten określa stan środowiska, cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram 
   działań proekologicznych, instrumenty finansowe oraz mechanizmy prawno - ekonomiczne      
    słuŜące osiągnięciu zamierzonych celów. 
- Informacje zawarte w w/w. programie wymagają zmian ze względu na konieczność  
  aktualizacji danych o stanie środowiska i zasobów naturalnych, standardów jakości    
  środowiska, harmonogramu rzeczowo – finansowego, źródeł finansowania oraz    
  najwaŜniejszych kierunków ochrony środowiska w gminie Sandomierz. 
- W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie (5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”,  0 głosów „przeciwnych”).  
 
Ad. 4 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyj ęcia „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009 – 
2032”. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła: Pani Daria Mirowska – Referent w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów  
   zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który zakłada usunięcie azbestu  
   z terytorium Polski do 2032 roku.  
- W celu realizacji zadań zawartych w ww. programie został opracowany program usuwania  
   wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza.  
- program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza przedstawia   
  przede wszystkim cele, zadania oraz regulacje prawne jakie są nałoŜone na miasto, zawiera  
  stan wyrobów zawierających azbest na terenie miasta, określa harmonogram realizacji    
  programu oraz sposób finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. 
- Środki na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta  
   Sandomierza zostały zapewnione w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
   Wodnej. 
- Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie –  (5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  0 głosów 
„przeciwnych”).  
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Ad. 5 
 
Pani Magdalena śukowska – Referent w Wydziale Edukacji Kultury  

i Sportu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania  
o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań Gminy, 
sposobu rozliczenia tych dotacji oraz kontroli wykonania zadań wraz z uzasadnieniem. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany  

jednogłośnie pozytywnie - (5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  0 głosów 
„przeciwnych”).  
 
Ad. 6 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta zapoznała  

się z przedłoŜoną informacją dotyczącą terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe i inwestycje w mieście ( informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu). 
 
Ad. 7 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta zapoznała  
się z przedłoŜoną informacją dotyczącą stanu zaawansowania robót inwestycji – przebudowa 
stadionu sportowego przy ul. Koseły 3 a w Sandomierzu – etap II” ( informację stanowi 
załącznik Nr 3 do Protokołu). 
Z przedłoŜonej informacji dotyczącej stanu zaawansowania robót inwestycji – przebudowa 
stadionu sportowego w Sandomierzu – etap II wynika, Ŝe: 

• zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót w zakresie głównych elementów 
przewidzianych do wykonania w tym etapie, w stosunku do wartości  
w harmonogramie rzeczowo – finansowym według stanu na dzień 30.05.2009 r.    
przedstawia się następująco: 

             - wykonano podbudowy pod nawierzchnie sportowe – 90% 
             - rozbudowę istniejącego budynku toalet zewn. – 79% 
             - modernizację istniejącego budynku klubu – 70% 
             - roboty drogowe (parking, chodniki) – 68% 
             - system nawadniania boiska sportowego – 65% 
             - drenaŜ boisk – 59% 
             - kanalizacja deszczowa – 85% 
             - monitoring wizyjny – 75% 
             - instalacja głośnikowa – 85% 

• Do wykonania pozostają w całości następujące elementy: montaŜ siedzisk na trybunie 
południowej i północnej, nawierzchnie sportowe na boisku piłkarskim, bieŜni 
lekkoatletycznej, boisku wielofunkcyjnym, placyku treningowym, kortach 
tenisowych oraz dostawa i montaŜ wyposaŜenia sportowego.  

            Realizacja i zakończenie tych robót winno nastąpić w lipcu i sierpniu br. 
 
Komisja po zapoznaniu się z informacją dotyczącą stanu zaawansowania robót inwestycji – 
przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3 a w Sandomierzu – etap II” stwierdziła, 
Ŝe Stadion Sportowy nie rozwiąŜe problemu treningów. Murawa na stadionie nie sprosta 
wszystkim treningom druŜyn. 
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Wniosek Komisji 
W związku z powyŜszym Komisja wnioskuje o rozwaŜenie moŜliwości wykonania płyty 
treningowej dla druŜyn piłkarskich w Sandomierzu biorąc pod uwagę następujące tereny np. 
boisko przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego lub 
Plac Jana Pawła II w Sandomierzu. 
 
 
Ad. 8 
Komisja zapoznała się z treścią pisma w których: 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKIS. 0562-19/2009 
odpowiedź na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta 
w sprawie lokalizacji Centrum Informacji Turystycznej, zgłoszony podczas 
posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 roku. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza prosi o wyraŜenie aktualnej opinii  

w sprawie przejęcia przez Miasto Sandomierz roli organizatora w stosunku  
do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu od dnia 1 stycznia 2010 r.  
W załączeniu przedłoŜone zostały kserokopie korespondencji dot. przedmiotowej 
sprawy. 

 
• Pan Grzegorz B.∗ zam. w Sandomierzu zawiadamia o zagroŜeniu bezpieczeństwa 
Ŝeglugi śródlądowej w związku ze stanem zdrowia kapitana statku Pana Pawła 
Prokopa. 

 
• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza Postanowieniem - znak  

G. 0853-20/09 z dnia 20.05.2009 roku przekazuje zawiadomienie (podanie)  
o zagroŜeniu bezpieczeństwa Ŝeglugi śródlądowej w związku ze stanem zdrowia 
kapitana statku Pana Pawła Prokopa do Dyrektora Urzędu śeglugi Śródlądowej  
w Krakowie, jako organu właściwego w sprawach nadzoru nad bezpieczeństwem 
Ŝeglugi śródlądowej. 

 
Ad. 9 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- przystąpienie do ratowania Wąwozu Królowej Jadwigi. Komisja stwierdziła, Ŝe następuje  
  degradacja tego zabytku poprzez nieprzemyślane działania związane z inwestycjami oraz  
   z porządkowaniem, 
- przystąpienie do ratowania Wąwozu Salve Regina, 
- zaprojektowanie parkingu przy byłej Mleczarni (w związku z organizowanymi imprezami  
  na placu Jana Pawła II). 
   
Komisja pyta kiedy powstanie Centrum Informacji Turystycznej w Sandomierzu? 
 
Komisja uwaŜa, Ŝe za wcześnie zostały zamknięte punkty sprzedaŜy nad Wisłą  
w Sandomierzu, gdyŜ prace związane z przebudową Bulwaru Marszałka Józefa Piłsudskiego 
rozpoczną się dopiero za rok. Turyści czekający na rejs statkiem po Wiśle narzekają na brak 
moŜliwości zakupienia np. wody mineralnej. 
 

 
                                                           
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Komisja prosi aby Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa interweniował w sprawie szybszego wyłoŜenia „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza – II etap”. 
 
Komisja informuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Ŝe uczestnicy obchodów 200 rocznicy 
walk o Sandomierz zgłosili zbyt małe zaangaŜowanie się Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 
w opiekę nad grupami uczestniczącymi w plenerowym widowisku historycznym.  
(nie otrzymali materiałów promujących Sandomierz). 
 
 
Ad. 10 

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 

 

 


