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Protokół Nr 3/2/2011 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

z dnia 14 lutego 2011 roku 
 
 Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1  
 Pan Marceli Czerwiński stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad 
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad posiedzenia: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
4. Omówienie zadań Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

a. opiniowanie planów przedsięwzięć gospodarczych, 
b. opiniowanie długo i średniookresowych prognoz i programów rozwoju miasta, 
c. analiza potencjału gospodarczego, 
d. promocja miasta i polityki informacyjnej, 
e. rozwój turystyki. 

5. Wnioski Komisji, pisma bieŜące. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym wnioski do 
projektu  budŜetu miasta określone przez Komisję BudŜetu i Finansów, dotyczące promocji, 
kultury i sportu. Mówca poinformował, Ŝe zawnioskowano między innymi  dofinansowanie 
siatkówki w kwocie 10.000 zł; oraz lekkoatletyki w kwocie 5.000 zł. 
W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok wnioski te są 
uwzględnione. 
 W dyskusji nad projektem budŜetu członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Turystyki i Promocji poruszyli tematy dotyczące organizowania Turnieju Zawiszy Czarnego 
co 4 lata, jak równieŜ  dofinansowania tej imprezy przez wójta Garbowa. 
 Pan Marceli Czerwiński odczytał protokół z posiedzenia  w dniu 11 stycznia 2011 
roku, na którym Komisja poprosiła o sprecyzowanie, Ŝe zawody wędkarskie organizuje Koło 
w Sandomierzu. Zapis ten ma brzmieć: „Zawody w wędkarstwie spinningowym 
organizowane przez PZW Koło Nr 1 w Sandomierzu”. 
Członkowie Komisji w dyskusji poruszyli między innymi tematy: 
- kryteriów podziału funduszu stypendialnego dla sportowców, 
- wykorzystania kina Sandomierskiego Centrum Kultury, 
 
Ad. 4 
 Pan Marceli Czerwiński przytoczył zapisy Statutu Miasta Sandomierza, dotyczący 
zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta: 

• opiniowanie planów przedsięwzięć gospodarczych, 
• opiniowanie długo i średniookresowych prognoz i programów rozwoju 

miasta, 
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• analiza potencjału gospodarczego, 
• promocja miasta i polityki informacyjnej, 
• rozwój turystyki. 

 
Mówca zaznaczył, Ŝe Komisja w tym roku zaplanowała spotkanie z przedsiębiorcami 
sandomierskimi, jak równieŜ wizytę w największych zakładach: Pilkington oraz 
Nijman/Zeetank.. 
 
Ad. 5 
 Pan Marcin Marzec zasygnalizował potrzebę rozpoczęcia działań zmierzających do  
utworzenia klas sportowych w szkołach. 
Pan Marceli Czerwiński podkreślił, Ŝe najwaŜniejszą sprawą dla radnych to działanie dla 
dobra młodzieŜy. Utworzenie klas sportowych pozwoli na osiąganie lepszych wyników 
sportowych. 
 
Ad. 6 
 Pan Marceli Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął 
posiedzenie. 
 
 

      Marceli Czerwiński 
    Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

      Turystyki i Promocji 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


