
Protokół Nr 8/6/2015 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

8 grudnia 2015 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 

Robert Kurosz. 

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podsumowanie sezonu turystycznego `2015. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwoju Miasta  

Sandomierz na lata  2015 – 2025. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamkniecie obrad. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Radni wysłuchali szczegółowych informacji podsumowujących sezon turystyczny  `2015, 

które przedstawił Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i 

Turystyki. 

W dalszej dyskusji głos zabrali: 

- Pan Dominik Abłamowicz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – mówca 

wskazał między innymi na: 

Szerokie wykorzystanie obiektu: prowadzone warsztaty artystyczne, zaplanowane i odbyte 

imprezy muzyczne, konferencje. 

Muzeum oprócz ekspozycji dzieł w salach zamkowych prowadzi wystawy plenerowe.  

Poinformował o podjętych działaniach promocyjnych. Zasygnalizował potrzebę 

przeprowadzenia badań statystycznych wśród odwiedzjących muzeum, które pozwolą na 

ocenę dotychczasowej działalności i wskazać kierunki rozwoju. 

Glos zabrała przedstawicielka Centrum Informacji Turystycznej, wskazała na najczęściej 

podnoszone uwagi turystów, są to między innymi słabe oznakowanie tras „Góry Pieprzowe”, 

wysokie ceny usług gastronomicznych, brak karnetów na usługi muzealne, słaba komunikacja 

z innymi miastami, słaba informacja o innych atrakcjach w najbliższej okolicy. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza poinformowała o planach miasta związanych   



z połączeniem atrakcyjności zabytków Starego Miasta z rekreacją „jeziora Machowskiego”. 

Miasto podjęło działania, aby uruchomić takie połączenie autobusowe. 

W dalszej części dyskusji wskazano na pilną potrzebę opracowania mapy atrakcji 

turystycznych powiązanych z Sandomierzem oraz rozszerzenia działalności Centrum 

Informacji Turystycznej. 

Jednomyślnie uznano sezon turystyczny 2015` za udany. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwoju Miasta  Sandomierz na 

lata  2015 – 2025. 

Komisja zapoznała się z dokumentem. Szczegółowe wyjaśnienia przedstawili autorzy 

Strategii. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Piotr Chojnacki zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przeanalizowanego 

projektu uchwały? 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5, 6 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził, wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

     Piotr Chojnacki 

  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


