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Protokół Nr 10/10/2007  
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

w dniu 15 listopada 2007 roku  
                                  
 
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta Sandomierza. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1). 
 
 
Ad. 1 
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji. 
 
 
Ad. 2 
 
Porządek obrad przyjęty przez aklamację: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
    Gminy Miejskiej Sandomierz, 
b) w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla  
   przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości, 
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2008 r. 
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
     od 01.01.2008 r. 
e) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za  
    parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach  
    płatnego parkowania na terenie Sandomierza. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3,4,5 
 
a) 

Komisja zapoznał się z treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz” i wysłuchała 
wyjaśnień Pani Iwony Głowackiej - Dzieciuch – Podinspektor w Wydziale Spraw 
Obywatelskich. 
 
b) 

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały w sprawie określenia warunków 
udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku  
od nieruchomości wraz z uzasadnieniem i wysłuchała wyjaśnień Pani Moniki Hill – 
Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
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c) 

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2008 r., wraz z uzasadnieniem i wysłuchała 
wyjaśnień Pani Moniki Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
 
d) 

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2008r., wraz z uzasadnieniem  
i wysłuchała wyjaśnień Pani Moniki Hill – Kierownik Referatu Podatków i Opłat. 
 
e) 

Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie 
Sandomierza, wraz z uzasadnieniem i wysłuchała wyjaśnień Pana Albina Sękula – 
Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego. 

 
 
Ad. 6 
 
 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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