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Protokół Nr 9/7/2015 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

16 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 plan posiedzenia i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029, 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok:  

- dział 630 – Turystyka, 
- dział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 

           4.   Wnioski Komisji. 
           5.  Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2016-2029 
 

Komisja wysłuchała informacji przedstawionej przez Panią Beatę Pawłowską – Skarbnika 
Miasta Sandomierza. Mówczyni poinformowała, że projekt uchwały budżetowej został 
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. „Pracujemy nad tym 
projektem, który został przedłożony Radzie Miasta w dniu 15 listopada 2015 r. Radni 
otrzymali dodatkowe materiały związane z budżetem, nie są one jednak projektem budżetu 
tylko szerszym wyjaśnieniem zawartych w projekcie danych”. 
Mówczyni omówiła ogólne założenia WPF-u. 
Poinformowała, że w związku z uwagami RIO w projekcie tej uchwały należy wprowadzić 
poprawkę: 
Dział 630 – Turystyka  
63095 Pozostała działalność wprowadzono 1.564,07zł 
Zadanie pod nazwą – Trasy rowerowe w Polsce wschodniej-województwo świętokrzyskie - 

trwałość projektu, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sandomierza. 

Pan Piotr Chojnacki poprosił o przyjęcie tej poprawki w głosowaniu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw” , 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok. 
Komisja wysłuchała informacji o ogólnych założeniach budżetu miasta, które przedstawiła 
Pani Beata Pawłowska. 
Komisja szczegółowo omówiła dochody i wydatki działu 630 – Turystyka oraz działu 75075 – 
Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 
W dyskusji omówiono temat: 
-  udziału finansowego miasta w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Polsce w lipcu 2016 
r. i obecności  w Sandomierzu około 10 tys. osób, 
- braku środków na działalność Chorągwi Rycerstwa Sandomierskiego. 
Pani Katarzyna Zioło wyjaśniła, że na tego typu usługi zostaną ogłoszone zapytania ofertowe 
do których może przystąpić także Pan Karol Bury.  
Pani Beata Pawłowska przypomniała, że tak jak w przypadku poprawki w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, w projekcie uchwały budżetowej w Załączniku Nr 3 (strona 19  
w materiałach) należy wpisać kwotę 1.564,07zł i zadanie: Trasy rowerowe. 
Pan Piotr Chojnacki zapytał, czy są inne propozycje radnych do projektu uchwały? 
Uwag nie wniesiono. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały z wniesioną poprawką. 
Zapytał kto jest za? 
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw” , 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Pan Piotr Chojnacki poinformował, że powyższa opinia wraz z treścią poprawki zostanie 
przedstawiona Komisji Budżetu i Finansów. 
Ad. 5 

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 

 

 
  

 

 

 


