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Protokół Nr 14/3/2008 
       z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

w dniu 15 kwietnia 2008 roku  
                                  
 
 
 
 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 (5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Rady Miasta Sandomierza  
    Nr XV/129/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości   
    stawek podatku  od nieruchomości od 01.01.2008 roku. 
4. Informacja dot. Programu Operacyjnego Turystyki dla Sandomierza w 2008r. 
∗ Kalendarz imprez turystycznych i promocji (targi).  
∗ Stan bazy turystycznej promocji bazy hotelowej z uwzględnieniem kwater prywatnych  

i moŜliwości przyjęcia turystów w 2008r. 
5. Informacja dot.: 

• Strategii rozwoju gospodarczego Sandomierza - programy operacyjne na 2008r. 
Programy operacyjne, z których mogą skorzystać  stowarzyszenia gospodarcze  
i przedsiębiorstwa działające w mieście. 

• o wnioskach do funduszy restrukturyzacyjnych. Problematyka rozwoju miasta  
i promocji w Kraju, w Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do partnerstwa miast. 

6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku  od nieruchomości od 01.01.2008 roku. 

Uzasadnienie do omawianego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła 
Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat . 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następującej zmiany w przedmiotowym projekcie 
uchwały: 
- w § 1 punkt 1 podpunkt „d”, który brzmi „ związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług campingowych bez względu na sposób 
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zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,15 zł od 1 m² powierzchni”  
- skreślić kwotę 0,15 a w to miejsce wpisać 0,02 zł. 
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji Miasta poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Wynik głosowania:  7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
- wniosek został przyjęty. 
 
Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje, aby corocznie przy ustalaniu wysokości stawek podatku  
od nieruchomości w projekcie uchwały był uwzględniany zapis zawarty  
w przedstawionym projekcie uchwały dot. niŜszej stawki dla gruntów związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług campingowych. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką Komisji zaopiniowała pozytywnie  
(7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”). 
 
 
Ad. 4,5 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  zapoznała się z przedłoŜoną 
informacją dot. Programu Operacyjnego Turystyki dla Sandomierza w 2008r. 

• Kalendarz imprez turystycznych i promocji (targi).  
• Stan bazy turystycznej promocji bazy hotelowej z uwzględnieniem kwater prywatnych 

i moŜliwości przyjęcia turystów w 2008r. (informację stanowi załącznik Nr 2 do 
protokołu)  

 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przygotowanie na najbliŜej posiedzenie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  pisemnej informacji dot.: 

•  Strategii rozwoju gospodarczego Sandomierza - programy operacyjne na 2008r. 
Programy operacyjne, z których mogą skorzystać  stowarzyszenia gospodarcze i 
przedsiębiorstwa działające w mieście. 

• wniosków do funduszy restrukturyzacyjnych. Problematyka rozwoju miasta  
i promocji w Kraju, w Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do partnerstwa miast. 

 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza przekazuje wyjaśnienia dot. wniosków 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta zawartych w protokole 
Nr 13/2/2008 z posiedzenia komisji w dniu 14.02.2008 r. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza: 
      - przekazuje kserokopię pisma znak Ok. XV/II-4023(2/6)2008 z dnia     
      20.03.2008 r. od Pana Stanisława Masternaka – Starosty Sandomierskiego,  
      w sprawie dalszych losów Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu,  
        wraz z kserokopią odpowiedzi Burmistrza Sandomierza. 
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            - zwraca się z uprzejmą prośbą o poddanie analizie, ocenie i dyskusji      
             powyŜszych dokumentów oraz wyraŜenia opinii Rady Miasta Sandomierza  
            w przedmiotowej sprawie. 

Komisja zapoznała się z propozycją Starosty Sandomierskiego dot. przejęcia  
            przez samorząd sandomierski Biura Wystaw Artystycznych, który zadeklarował   
            wsparcie finansowe dla funkcjonowania BWA w wysokości 80 000 zł  
             corocznie. 
 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji  
Komisja wnioskuje : 
- o dłuŜsze dyŜury StraŜy Miejskiej w Sandomierzu w czasie trwania imprez na Starówce  
(do godz. 23.00) 
- o przeniesienie imprez masowych z Rynku Starego Miasta w inne miejsce np. Plac Papieski. 
- Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy zwrócić uwagę oraz pouczyć osoby niepełnoletnie spoŜywające  
alkohol w lokalach gastronomicznych na trenie Sandomierza oraz podczas imprez na 
Starówce. 
- Komisja prosi o przedłoŜenie nowego folderu promującego Sandomierz. 
 
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 
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