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Protokół Nr 13/4/2016 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

28 czerwca 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Andrzej Bolewski. 

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie wniosków zakwalifikowanych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

4. Sprawy różne, wnioski komisji 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Burmistrz Sandomierza powołał - zarządzeniem -  

zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który przeanalizował wnioski złożone przez 

mieszkańców. Zespół przeanalizował osiem projektów, z których dwa zostały odrzucone, są 

to; 

- „budowa profesjonalnej ściany wspinaczkowej w Hali widowiskowo – Sportowej MOSiR  

w Sandomierzu, ze względu na zbyt małą powierzchnie do zagospodarowania, 

- „budowa ul. Jaśminowej w Sandomierzu” ze względu na przekroczony koszt realizacji 

zadania. 

Wnioski zakwalifikowane do dalszego etapu to: 

- „jasno czysto i bezpiecznie”. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla obok szpitala, 

- Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych RDO im. Kościuszki  

w Sandomierzu, 

- mobilne miasteczko ruchu drogowego, 

- „zachować tradycję – Dożynkowy Festyn Rodzinny w „Nadbrzeziu”, 

- Ekstremalne wyzwanie sportowe dla wszystkich – „Cros San Mini, Intro” oraz „Rekrut”  

w Sandomierzu, 

- od Sandomierza do NBA. 

Piotr Chojnacki otworzył dyskusję, w której zwrócono między innymi uwagę na: 

– potrzebę udzielenia stosownych wyjaśnień Mieszkańcom, których wnioski zostały 

odrzucone, 

- wykonywanie  rzetelnego kosztorysu zadań,  

Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – 

poinformowała o powołaniu zespół ds. budżetu obywatelskiego. „W składzie zespołu są 



 

2 
 

fachowcy z różnych dziedzin”. Zapewniła, że Wydział Techniczno-Inwestycyjny będzie 

sprawdzał kalkulacje przedstawione we wnioskach do budżetu. 

Radny Robert Kurosz przypomniał, że regulamin budżetu dopuszcza dofinansowywanie 

zadań przez Burmistrza do 15% wartości. 

Komisja jednomyślnie - przez aklamację - wyraziła pozytywną opinię o przedstawionych 

dokumentach budżetu obywatelskiego `2017. 

Ad. 4 

SPRAWY RÓŻNE. 

Komisja wysłuchała Pana M.P)* Prezesa Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy. 

Mówca przedstawił dotychczasowe osiągnięcia sandomierskich winiarzy, poinformował  

o trudnej sytuacji prawnej związanej z reklamą win, podkreślił ogromną rolę współpracy  

z miastem pod kątem reklamy winnic.  

Zaprosił komisję na posiedzenie wyjazdowe i zwiedzenie okolicznych winnic. Zapowiedział 

przedstawienie pomysłów na reklamę okoli Sandomierza z winnicami w roli głównej, co 

pozwoli na dłużej zatrzymać turystę w naszym regionie. 

Przewodniczący komisji podziękował Gościowi za przedstawienie ważnych informacji na 

temat pracy winiarzy, przyznał, że wiedza o tej gałęzi ogrodnictwa jest niewielka, 

podziękował za zaproszenie. 

Ad. 5 

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

 

 

 

     Piotr Chojnacki 

  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


