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Protokół Nr 20/2/2017 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

28 marca 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecna: Sylwester Łatka, Andrzej Juda.  

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. 

4. Zapoznanie się z planami rozwoju gospodarczego Sandomierza. 

5. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu obiektów turystycznych. 

6. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4, 5 

Zapoznanie się z planami rozwoju gospodarczego Sandomierza. 

Pan Dariusz Socha przedstawił informacje o funkcjonowaniu Bramy Opatowskiej. Powiedział 

między innymi, że dochód z tego obiektu w 2016 roku wyniósł 440 tys. zł.  

Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta - powiedział, że „w czwartek będzie znany wyrok  

w sprawie Podziemnej Trasy Turystycznej”. 

Radni byli zainteresowani stratami miasta w związku z bezumownym korzystaniem przez 

PTTK z Bramy Opatowskiej. 

Pan Dariusz Socha powiedział, że „gołym okiem widać, że miasto rozwija się turystycznie, jest 

to najważniejszy i największy potencjał Sandomierza” 

Podkreślił, że wzrost liczby turystów  przyczynia się do rozwoju działalności gospodarczej  

w zakresie hotelarstwa i gastronomii „chociaż przedsiębiorcy sandomierscy do tego się nie 

przyznają” 
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Przedstawił kalendarz imprez turystycznych na 2017 rok. Wydarzenia kulturalne są ułożone 

tak, żeby zadowolić zarówno mieszkańców jak i goście. Są to dwie różne grupy osób  

z różnymi potrzebami. „staramy się wyczuć potrzeby i je zaspokoić”. 

Główne źródło turystów to osoby przyjeżdżające z okolic 50 km. W tym roku miasto również 

proponuje „100% Sandomierza z 50 % . Burmistrz zwrócił się z tą propozycja do wszystkich 

gestorów turystycznych o wsparcie tej inicjatywy, odzew jest większy niż w ubiegłym roku. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że „nadal nie są dobrze oznaczone kierunki dojazdu  

w stronę Gór Pieprzowych”. 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z wiadomością mailową Pana Lorenzo Costantino – propozycja 

włączenia się miasta do obchodów „Roku Wisły”. 

Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie. 

Ad. 7 

Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

 

Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

  

 

 

 

 

 


