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Protokół Nr 7/6/2011 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dniu 23 września 2011 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
Obecni, jak w załączonej liści e 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. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta  za I półrocze 2011 r. 
4. Ocena promocji miasta. 
5. Strategia Rozwoju Gospodarczego – wizja lokalna terenów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkalne i oświatowe. 
6. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Marceli Czerwiński, przypomniał, Ŝe radni na najbliŜszej sesji będą przyjmować 
sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2011 r. Poprosił o zapoznanie się  
z nimi i ewentualne złoŜenie uwag w jak najkrótszym terminie. 
 
Ad. 4 
 Pan Marceli Czerwiński - Przewodniczący Komisji poprosił obecną na posiedzeniu 
Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza Sandomierza – o przedstawienie sprawozdania z 
działań promujących miasto w pierwszym półroczu 2011 r. 
Pani Ewa Kondek poinformowała o najwaŜniejszych działaniach promocyjnych (wykaz 
działań stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
 
Ad. 5 
Pan Marceli Czerwiński poinformował o planowanej wizycie delegacji Rady Osiedla Ruda w 
Łodzi w dniu 21 października 2011 r. 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo SBM z dnia 28.07.2011 r. dotyczące budowy 
drogi lokalnej od drogi krajowej 77 (Lwowska-bis) 
Komisja zapoznała się z planami budowy ul. Lwowskiej-bis. Informacji udzielił Pan Wiesław 
Polak – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. 
Pan Marceli Czerwiński przedstawił pismo Organizacji Turystycznej „Szlak Jagieloński” – 
oferta utworzenia Parku Nadwiślańskiego w Sandomierzu. 
Komisja nie zajęła stanowiska w powyŜszej sprawie. 
Członkowie Komisji zapoznali się z pismem znak: KSiP.4462.1.2011 w sprawie przyznania 
stypendium naukowego dla  Pani A. W..*) 
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Komisja widzi potrzebę opracowania regulaminu przyznawania świadczeń pienięŜnych  
i wspierania młodzieŜy szczególnie uzdolnionej. 
 
 Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji w składzie: Pan Marceli 
Czerwiński, Marcin Marzec, Andrzej Majewski i Marek Jarema dokonali wizji lokalnej okolic 
przedszkola językowego „Jaś i Małgosia” ul. Baczyńskiego. 
 Komisja stwierdziła, Ŝe w odległości 30-50 m od przedszkola funkcjonują dwa place 
zabaw, które naleŜy doposaŜyć i ogrodzić. W związku z powyŜszym nie ma potrzeby 
rezerwowana środków w budŜecie miasta na 2012 r. w celu utworzenia nowego placu zabaw. 
 
Ad. 7 
 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 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, 
poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 


