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Protokół Nr 24/6/2017 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

posiedzenie w dniu 17 października 2017 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecna: Piotr Majewski.  

Ad. 1. 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.  

7. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do Komisji: 

- Mieszkanka Sandomierza – sugestie związane z organizacją spotkania władz miasta  

z parlamentarzystami, 

- Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy – prośba o wsparcie działań promocyjnych oraz 

wniosek do budżetu miasta na 2018 rok,  

-Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu znak: N/DF/199/2017; 

N/DF/216/2017; N/DF/238/2017 dot. włączenia obszaru Szpitala do Programu Rewitalizacji 

miasta Sandomierza na lata 2016-2023. 

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia wykazu inkasentów opłaty miejscowej 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIX/485/2017 Rady Miasta Sandomierza.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Socha – Kierownik Wydziału Kultury, 

Promocji, Sportu i Turystyki. 

W dyskusji Radni zwrócili uwagę między innymi, że włączenie na listę inkasentów przedsiębiorców, 

którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą nie jest zasadne. 

Innych uwag nie zgłoszono. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu.  

Uzasadnienie przedstawił Pan Dariusz Socha. 
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Rada Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wskazała kandydata do jej składu - Pana Tadeusza Zycha 

– dyrektora Muzeum Historycznego w Tarnobrzegu. Zgodnie ze Statutem Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu w skład Rady Muzeum wchodzą przedstawiciele różnych środowisk w tym osoba 

wskazana przez samą Radę Muzeum. Przedstawił, krótko sylwetkę kandydata. 

Radny Piotr Chojnacki stwierdził, że „Radni oczekują od Rady Muzeum informacji o jej działalności”. 

Poprosił Pana Dariusza Sochę o interwencję w tej sprawie u dyrektora Muzeum. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Pani Lidia Sulicka-Tworek – kierownik 

Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych udzieliła dodatkowych wyjaśnień w toku dyskusji. 

Radni nie wnieśli uwag do treści projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.  

Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 87/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2017 roku. 

Zapytał Radnych o uwagi do Sprawozdania. 

Uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r. przyjęto jednogłośnie (4 głosy „za”) 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji odczytał kolejno pisma; 

-  Pani Z. W. *) skierowane do Burmistrza Miasta Sandomierza zawierające uwagi, związane z oprawą 

spotkania władz miasta z parlamentarzystami w dniu 30.09.2017 r.  

- Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy – prośba o wsparcie działań promocyjnych oraz wniosek 

do budżetu miasta na 2018 rok,  

Komisja zapoznała się z treścią pism Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu znak: 

N/DF/199/2017; N/DF/216/2017; N/DF/238/2017 dot. włączenia obszaru Szpitala do Programu 

Rewitalizacji miasta Sandomierza na lata 2016-2023 oraz odpowiedziami udzielonymi przez 

Burmistrza Sandomierza w tej sprawie. 

Pani Lidia Sulicka Tworek powiedziała, że „w chwili obecnej nie można włączyć terenu Szpitala do 

Programu Rewitalizacji ze względu na zapisy art. 10 pkt 3 ustawy o rewitalizacji oraz wytyczne 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Programem posłużyliśmy się przy składaniu wniosków  

o dofinansowanie inwestycji  miejskich w czerwcu tego roku, dopiero po rozstrzygnięciu konkursów 

możemy się zastanowić jak wprowadzać zmiany do Programu”. 

Ad. 8 

Sprawy różne, wnioski. 

Radny Piotr Chojnacki zwrócił się z prośbą do Pana Dariusza Sochy o uwzględnienie w kalendarzu 

imprez na  2018 roku - obchodów 80-tej rocznicy włączenia do Sandomierza prawobrzeżnej części 

miasta. 

Radni jednomyślnie poparli wniosek. 
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Radny Piotr Chojnacki poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa i podczas pełnionego dyżuru w Radzie Miasta Pan M. Z.*) zgłosił prośbę o 

zrewidowanie stawek dzierżawy terenu Bulwaru nad Wisłą. 

Zawnioskował, aby Komisja zwróciła się do Burmistrza o obniżenie tych stawek w związku z tym, że: 

-  jest to teren zalewowy, 

-  do przetargu na dzierżawę tego terenu nikt się nie zgłosił. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poinformował, że wnioski z dzisiejszego posiedzenia przekaże do burmistrza 

osobnym pismem. 

Ad. 9 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

       

Marceli Czerwiński 

 

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. Dz. U. 2016.1764 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). 
 


