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Protokół Nr 14/4/2012 

z posiedzenia wyjazdowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dniu 8 października 2012 roku 

 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy 

obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 

 

Ad 2 

Pan Marceli Czerwiński przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wizytacja terenów objętych budownictwem mieszkaniowym – TBS – wyjazd na teren 

osiedla „Szpital”. 

4. Analiza możliwości utworzenia w Sandomierzu specjalnej strefy ekonomicznej. 

5. Wnioski, sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Jednogłośnie przyjęto plan posiedzenia. 

 

Ad. 3 

Pan Marceli Czerwiński poinformował, że zgodnie z założeniami Komisja uda się na teren 

nowo powstałego osiedla TBS. Następnie na zaproszenie Pana Andrzeja Bolewskiego 

odwiedzi teren osiedla „Nowy Sandomierz” przy ul. Baczyńskiego. 

I. 

Wizja lokalna osiedla przy Szpitalu pod kątem estetyki wykonania budynków zewnątrz jak 

również racjonalnego wykorzystania terenu wokół bloków wykazała, że konieczne jest 

przeznaczenie terenów pod plac zabaw. Komisja dokonała także przeglądu budynku 

wybudowanego dla osób poszkodowanych w powodzi. 

II. 

Komisja zwiedziła bloki wybudowane przez spółkę „Nowy Sandomierz”. 

Stwierdzono między innymi, że teren wokół bloków jest bardzo ładnie zagospodarowany. 

Znajdują się tu place zabaw oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, efektowne chodniki 

z kolorowej kostki brukowej. Cena 1m
2 

kształtuje się w granicy 3 tys. 

 

Ad. 4  

Wnioski: 

• Komisja wnioskuje o to aby w cenie mieszkania TBS uwzględnić ogrodzenie, place 

zabaw, chodniki i drogi dojazdowe. 

• Proponuje się wyposażyć osiedle przy „Szpitalu” w place zabaw dla dzieci takiego 

typu jaki wykonano na osiedlu „Nowy Sandomierz” 
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• Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji wnioskuje o przystąpienie 

miasta do opracowania propozycji „stref ekonomicznych” 

Propozycja Komisji: 

- „Gęsia Wólka” 

- teren skraju miasta północny i północno-wschodni od strony ul. Lipowej. 

Komisja jednomyślnie przyjęła powyższe wnioski. 

 

 

 

Ad. 5 

 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i 

Promocji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

       

 

 

      Marceli Czerwiński  

    Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

      Turystyki i Promocji 
 

 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 

 


