
 1

                                                      Protokół Nr 23/3/2009 
                z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                               w dniu 20 kwietnia 2009 roku 
                                  
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14,00 
Godzina zakończenia – 15,30 
 
 
 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 (6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
 0 głosów „przeciwnych”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Strategia rozwoju gospodarczego Sandomierza - programy operacyjne na 2009r.  
     Zapoznanie się z programami operacyjnymi, z których mogą skorzystać      
     stowarzyszenia gospodarcze i przedsiębiorstwa działające w mieście. 
     Informacja o wnioskach do funduszy restrukturyzacyjnych. Problematyka rozwoju   
     miasta i promocji w Kraju, w Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do partnerstwa   
     miast. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustaleni lokalizacji targowiska. 
5. Omówienie propozycji Komisji w sprawie zwołania sesji problemowej dot. turystyki     
     i promocji miasta. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3 

Komisja zapoznała się z informacją (załącznik Nr 2 do protokołu) dot. : 
- Strategii rozwoju gospodarczego Sandomierza - programy operacyjne na 2009 r. 
      z których mogą skorzystać stowarzyszenia gospodarcze i przedsiębiorstwa    
     działające w mieście, 
  -  wniosków do funduszy restrukturyzacyjnych, 
  - problematyki rozwoju miasta i promocji w Kraju, w Unii Europejskiej oraz  
      w odniesieniu do partnerstwa miast. 
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Ad. 4 
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska, wraz z uzasadnieniem 

przedstawił Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie  

(6 głosów „za”,   0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) przedmiotowy 
projekt uchwały.  
 

 
Ad. 5 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta po dyskusji w sprawie 
zwołania sesji problemowej dot. turystyki i promocji miasta ustaliła, Ŝe na chwilę obecną  
nie ma konieczności zwoływania sesji o w/w tematyce. Zdaniem Komisji odpowiednim 
czasem na zwołanie takiej sesji jest okres od października do grudnia. 
 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pan Andrzej Bolewski – Radny Miasta Sandomierza wnioskuje o utworzenie 
Gminnego Funduszu Gwarancyjnego. 

 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
 - przedstawienie informacji dot. organizacji obchodów 200 rocznicy walk o Sandomierz  
    w 1809 r. (sesja nauka oraz plenerowe widowisko historyczne), 
- podjęcie działań zmierzających do rewitalizacji rzeki atramentówki, obecnie jest to ściek  
  wodny. 
- podjęcie działań zmierzających do uruchomienia w obrębie Rynku Starego Miasta  
    elektronicznego informatora turystycznego, 
- przedstawienie informacji dot. terminu powstania Centrum Informacji Turystycznej  
   w Sandomierzu, 
- przedstawienie informacji  o lewobrzeŜnej części Sandomierza  (dot. dziedziny kulturalnej,  
  gospodarczej , przemysłowej). 
 
Ad. 8 

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 


