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Protokół Nr 26/4/2014 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dn. 7 listopada 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

 

Ad. 1 

Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad, 

otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Pan Marcin Marzec przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Informacja o współpracy Sandomierza z miastami partnerskimi. 

4. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2014 roku. 

5. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 

Komisja przyjęła informacje o współpracy miasta z miastami partnerskimi, które przedstawił 

Pan Jan Hajduk. 

Miasto partnerskie Emmendingen. 

Komisja wysłuchała między innymi informacji o Emmendingen. 

Od 15 lat miasto Emmendingen przyjmuje młodzież z Sandomierza - uczestników kursu 

języka niemieckiego. Dzięki rozwiniętym kontaktom osobistym mogło w nim uczestniczyć 

dwa razy więcej osób niż przewidywano. 

Planowane jest w roku przyszłym zorganizowanie w Sandomierzu uroczystości z okazji 25-

lecia partnerstwa.  

 

Miasto partnerskie Ostróg. 

Miasto uczestniczy w organizacji zbiórek darów rzeczowych dla szkół w Ostrogu.  

 

Ad. 4 

Pan Marcin Marzec przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy Komisji w 2014 roku. 

 „Zgodnie ze Statutem Miasta Sandomierza Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 

Promocji opiniuje sprawy z zakresu: 

- planów i przedsięwzięć gospodarczych 

- prognoz i programów rozwoju miasta 

- promocji i polityki informacyjnej - rozwoju turystyki. 

W związku z przyjętym na 2014 rok planem pracy Komisja współpracowała z Komisją Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu, Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem Miasta. 

Jedno z posiedzeń poświęcono analizie Strategii Promocji Sandomierza na lata 2010-2013 

pod kątem osiągniętych celów strategicznych. 

Komisja przyjęła informację na temat toczących się spraw sądowych w sprawie użytkowania  

Trasy Podziemnej i Bramy Opatowskiej. 

Zapoznała się z projektami promocji Sandomierza opracowywanymi przez Wydział Kultury, 

Sportu i Promocji. 
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Analizowała między innymi sprawy z zakresu: 

- odstąpienia od uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. 

- wprowadzenia korekty Systemu Informacji Miejskiej. 

 Przyjęto przedstawicieli Sandomierskiego Stowarzyszenia Kupieckiego i omówiono 

dotychczasową politykę miasta związaną z utrzymywaniem i modernizacją placów targowych 

wskazano na potrzebę ujednolicenia wyglądu stoisk handlowych. Na wniosek Stowarzyszenia 

wystąpiono do Burmistrza Sandomierza o zmniejszenie stawki opłat za zajęcie powierzchni 

handlowej na placu 3-go Maja.  

 Jedno z posiedzeń poświęcono omówieniu zagadnień związanych z pozyskiwaniem i 

wykorzystaniem przez miasto  środków unijnych. 

Komisja omówiła nowy wzór strony internetowej miasta pod kątem jej funkcjonalności. 

Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia MPZP dla terenu usług komercyjnych  

w Sandomierzu przy ul. Armii Krajowej. 

Przyjęto sprawozdania z działalności Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku Hurtowego S.A 

działającego w charakterze administratora placu targowego przy ul. Przemysłowej; 

Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. w organizacji, Fundacji Kultury Ziemi 

Sandomierskiej, Fundacji Sandomierskiej) 

Na dzisiejszym posiedzeniu przyjęliśmy informację o współpracy Sandomierza z miastami 

partnerskimi”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Ad. 5 

Pan Marcin Marzec serdecznie podziękował wszystkim obecnym za współpracę,  stwierdził 

wyczerpanie porządku obrad i zamknął ostatnie posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego 

Turystyki i Promocji Rady Miasta Sandomierza VI kadencji. 

 

 

      Marcin Marzec 

            Przewodniczący Komisji 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 


