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Protokół Nr 28/2/2018 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

posiedzenie w dniu 9 maja 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

W posiedzeniu wzięli udział; 

Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza, 

Pani Lidia Sulicka-Tworek – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, 

Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury. 

 

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. Przygotowanie Miasta Sandomierza do obchodów 200-lecia istnienia Diecezji 
Sandomierskiej i 80-lecia przyłączenia prawobrzeżnej części miasta do Sandomierza. 

4. Otwarcie sezonu turystycznego – omówienie przygotowania  
i funkcjonowania obiektów zabytkowych. 

5. Rozwój gospodarczy Miasta Sandomierza – pozyskiwanie środków zewnętrznych – 
omówienie danych z pisma Burmistrza znak: PSZ.0003.3.2018.LS z dnia 09.03.2018 r. 

6. Sprawy różne, wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przygotowanie Miasta Sandomierza do obchodów 200-lecia istnienia Diecezji Sandomierskiej 
i 80-lecia przyłączenia prawobrzeżnej części miasta do Sandomierza. 

 

Pan Marceli Czerwiński powiedział, że komisja realizuje jeden z punktów przyjętego na 2018 

rok planu pracy. 

Przypomniał, że  zgodnie z wnioskiem Radnych służby miejskie podjęły prace porządkowe 
związane z przygotowaniem miasta do obchodów rocznicowych. 

Poprosił Panią Katarzynę Zioło – Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza - o udzielenie 
informacji na temat organizacji obchodów 200-lecia  Diecezji. 

Mówczyni w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi; 

- Pan Burmistrz przesłał stosowne pisma do właścicieli obiektów usytuowanych w pobliżu 
Katedry o uporządkowanie posesji, 
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- w/w obchody trwają cały rok i jest to cykl różnych wydarzeń organizowanych przez stronę 
kościelną, 

- 16 czerwca odbędzie się uroczysta Msza Okolicznościowa w Katedrze, spodziewani są goście 
z całego kraju, w tym dniu odbywa się w mieście Festiwal Organizacji Pozarządowych, goście 
zadeklarowali swoje uczestnictwo w tym wydarzeniu, 

- w ramach obchodów 80-lecia przyłączenia prawobrzeżnej części miasta przewidziano 
okolicznościowe wystawy, 

- w dniu 14 sierpnia br. w Porcie Kultury przy ul. Portowej odbędzie się uroczysta sesja Rady 
Miasta Sandomierza, 

- od 10 czerwca br. na płycie Rynku będzie udostępniona wystawa połączona ze świętem 100 
lat NSG Group, 

- odbędzie się również piknik rodzinny oraz koncerty artystyczne. 

W dyskusji Radni poruszyli tematy związane z rolą Huty Szkła – obecny NSG Group - w rozwoju 
Sandomierza. 

Ad. 4 

Rozwój gospodarczy Miasta Sandomierza – pozyskiwanie środków zewnętrznych – omówienie 
danych z pisma Burmistrza znak: PSZ.0003.3.2018.LS z dnia 09.03.2018 r. 

Pan Marceli Czerwiński powiedział, że zgodnie z planem pracy Komisja przedyskutuje temat 

rozwoju gospodarczego miasta i pozyskania na ten cel środków unijnych. 

Radni wysłuchali informacji przedstawionej przez Panią Lidię Sulicką – Tworek – kierownika 
Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych; 

Mówczyni powiedziała między innymi, że: 

- Miasto przystąpiło do projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza 
poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych” w ramach RPO WŚ 2014-2020, działanie 
7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych 
obszarów.. 

- Wartość projektu to 11 mln. zł. z czego wydatki kwalifikowane to 8 mln. zł. Na wkład własny 
miasto musi zabezpieczyć ponad 3 mln. zł  

- Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. 

W ramach tych środków planowany jest: 

- remont murów obronnych,  

- przebudowa Bulwaru nad Wisłą-etap II Koprzywianka, 

- zagospodarowanie terenu nad Wisłą pomiędzy zagospodarowana środkową częścią Bulwaru 
i mostem drogowym na Wiśle, 

-  zagospodarowanie terenów nad Wisłą w rejonie Pieprzówek, 

- oznakowanie Gór Pieprzowych, 
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- Historia światłem malowana – wykonanie oświetlenia obiektów zabytkowych, 

- wykonanie modelu Klasztoru Dominikańskiego. 

Drugi projekt to Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” – 
RPO WŚ 2014-2020, 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. 

Wartość ogółem – 39 mln zł z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 34 mln zł a wkład własny 
16 mln zł. 

Pozyskane środki miasto planuje spożytkować na  inwestycje: 

- Rewaloryzacja Parku miejskiego, 

- modernizacja Placu 3-go Maja 

- Przebudowa Biblioteki Miejskiej, 

- monitoring miejski, 

- odnowienie kamienic na Starym Rynku. 

Komisja przedyskutowała przedstawioną informację. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Ad. 6, 7 

Komisja nie opracowała wniosków. 

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

 

Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 


