
Protokół Nr 22/4/2017 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

8 czerwca 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1. 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził quorum i otworzył obrady. Przywitał zaproszonych gości: 

Panią Katarzynę Zioło – Asystenta Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Lidię Sulicką – 

Tworek - Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Pana Roberta Kurosza  

– Radnego Miasta Sandomierza oraz Pana Rafała Graczkowskiego.  

 

Ad. 2. 

Pan Marceli Czerwiński odczytał porządek obrad. Członkowie komisji przyjęli porządek obrad 

jednogłośnie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu 

Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 

 

Pan Przewodniczący przeczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i poprosił Pana 

Rafała Graczkowskiego o omówienie „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 

2016-2023”. Pan Graczkowski na wstępie powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały przez 

Radę Miasta Sandomierza jest niezbędne w celu ubiegania się przez miasto o środki zewnętrzne 

w tym pochodzących z Unii Europejskiej. Ponadto uchwała ta mając załącznik w postaci ww. 

programu jest wynikiem wskazań 4 poprawek, które zostały zasygnalizowane przez Urząd 

Marszałkowski w Kielcach. Program rewitalizacji Miasta Sandomierza może w maksymalnym 

stopniu objąć swym zasięgiem 30% ludności gminy i 20% jego powierzchni. Ta uchwała to nic 

innego jak aktualizacja programu, który został już podjęty przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 

2016 roku. Wprowadzone zmiany stanowią jedynie kosmetykę. Podstawą całego programu jest 

diagnoza społeczna, która jest ważniejsza od diagnozy ekonomicznej. Pan Graczkowski 

powiedział ponadto, ze program rewitalizacji można w każdy czasie zmienić lub dokonywać  

w nim stosownych korekt. Program rewitalizacji jest kierowany przez Urząd Marszałkowski 

do miast powiatowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego. W sumie Miasto 

Sandomierz ubiegać się będzie o 20 mln zł dofinansowania na różnego rodzaju projekty. W puli 

wojewódzkiej jest z kolei 120 mln zł. Pan Piotr Majewski zapytał się: Czy wszystkie gminy 
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poprawiają tego typu program? oraz kto będzie opiniował te programy?. Pan Graczkowski 

odpowiedział, że zdecydowana większość miast powiatowych dokonuje poprawek 

zaproponowanych przez Urząd Marszałkowski. Z kolei program będzie oceniany przez 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz przez specjalną powołaną komisję. Nie mniej 

jednak gmina zawsze może się odwołać do sądu od decyzji komisji. Pani Katarzyna Zioło 

dodała, że przedstawiony program jest identyczny w stosunku do programu uchwalonego na 

sesji w dniu 30 grudnia 2016 roku i stanowi efekt ciężkiej pracy. Pan Czerwiński poprosił                  

o przedstawienie tych 4 zmian wskazanych przez Urząd Marszałkowski. Pan Graczkowski 

omówił w oparciu o prezentację multimedialną zaproponowane zmiany do programu.  

Pan przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. „Za” opinią pozytywną było                 

5 radnych – jednogłośnie.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne, wnioski. 

 

Brak wniosków. 

 

Ad. 5 

Zamknięcie obrad 

 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

 

 

 

 

         Marceli Czerwiński 
     Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
      Turystyki i Promocji Miasta 

 

 

 

 

Protokołował:  

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  

 

 

 

 


