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                                                      Protokół Nr 27/7/2009 
                z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                            w dniu 26 października 2009 roku 
                                  
 
Godzina rozpoczęcia – 14:00 
Godzina zakończenia – 15:00 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
 
Ad. 1 
 Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta oraz na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
 
Ad. 2 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Sandomierza”, 
b) zmian w budŜecie na 2009 rok, 
c) zmian w budŜecie na 2009 rok, 
d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok. 
4. Informacja dot. realizacji Programu Turystycznego i Promocji. 
5. Analiza i opiniowanie wniosków na realizację zadań związanych z turystyką i promocją  
    miasta. 
6. Informacja dot. załoŜeń architektoniczno – plastycznych Systemu Informacji Miejskiej  
     Miasta Sandomierza ( sugestie dot. opracowania projektu systemu Informacji Miejskiej  
     Miasta Sandomierza). 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 3 
a) 

Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji 
Obszarów Miejskich Sandomierza” wraz z uzasadnieniem przedstawił: Pan Grzegorz CieŜ 
– Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt uchwały 
w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
  
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
PowyŜsze zwiększenie wydatków budŜetowych: Dział 921 Kultura i ochrona  dziedzictwa 
narodowego, Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, par. 2710 Dotacje celowe 
na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych zadań bieŜących, kwota 35.000,00 zł nawiązuje do Uchwały  
nr XXXIX/343/2009 Rady Miasta Sandomierza z dn. 30.09.2009 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieŜącej 
działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na realizację projektu 
związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” 
realizowanego przez BWA. Zwiększenie wydatków budŜetowych Dział 926 Kultura fizyczna 
i sport, Rozdz. 92695 Pozostała działalność par. 2820 Dotacje celowe z budŜetu  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kwota 
30.000,00 zł wynika ze zwiększenia dotacji celowej dla LKS Sandomierz w ramach dotacji 
celowych z budŜetu miasta dla wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego  
na terenie miasta Sandomierza. 
 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta  poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawił: Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza.  

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie: 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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c) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok. 
 Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza udzielił wyjaśnień dot. 

przedmiotowego projektu uchwały. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
W dniu 14.09.2009 r. złoŜony został wniosek o dofinansowanie zadania pn.: Budowa 
Centrum Sportu i Rekreacji w Sandomierzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Koszty przygotowania wniosku były 
niŜsze niŜ planowano. 
W związku z powyŜszym pozostałe środki przenosi się ( w ramach tego samego działu, 
rozdziału i paragrafu) na zadanie - Przebudowa Stadionu Sportowego przy ul. Koseły 3a -  
na koszty związane z przygotowaniem stadionu do eksploatacji, między innymi  
na uzyskanie certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

 
Ad. 4 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury poinformowała członków 
Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta Ŝe: 
- Miasto Sandomierz nie posiada Programu Turystycznego i Promocji jako dokumentu,  
- realizowane są  zadania z zakresu turystyki i promocji Sandomierza w trzech działach:  

• W ramach działu 750 – Turystyka, 
• W ramach działu 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, 
• W ramach działu 926 – Kultura Fizyczna i Sport. 

 
Ad. 5 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła 
informację dotyczącą wniosków na realizację zadań związanych z turystyką i promocją 
miasta.  
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, Ŝe: 
- z zewnątrz nie wpłynęły wnioski na realizację zadań związanych z turystyką i promocją  
  miasta Sandomierza, 
- projekt budŜetu miasta Sandomierza na 2010 rok w zakresie turystyki i promocji miasta jest  
  opracowywany na podstawie wniosków zgłoszonych przez Wydział Edukacji, Kultury  
  i Sportu. 
 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pisma w których: 

• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sandomierzu w związku z rozpoczęciem prac nad 
tworzeniem ksiąŜki zwraca się z prośbą o akceptację załoŜenia i ewentualna pomoc 
finansową. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta w/w pismo w sprawie 

dofinansowania Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sandomierzu na wydanie ksiąŜki 
zaopiniowała negatywnie: 0 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 3 głosy „przeciw”. 
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• Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu: 
- Informuje, Ŝe w oparciu o § 12 swojego statutu zamierza powołać Rade  
    Programowa. 
- Prosi  o wydelegowanie jednego przedstawiciela Rady Miejskiej, który  
    zasiądzie w Radzie Programowej SCK. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta po zapoznaniu  
się z w/w pismem zaproponowała Panią Sylwię Rybacką jako kandydatkę na 
przedstawiciela Rady Miejskiej Sandomierskiego Centrum Kultury. 

            PowyŜsza propozycja został przyjęta: 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
            0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o: 
- ponowne ogłoszenie konkursu na opracowanie pamiątki Sandomierza, 
- przyjęcie jako symbol Sandomierza dla potrzeb promocji i reklamy wizerunek parasola  
    w róŜnych rozwiązaniach artystycznych, 
- aby była informacja o parkingach, 
- oznakowanie parkingowych (odpowiedni strój, identyfikator). 
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta uwaŜa,  
Ŝe w Sandomierzu jest potrzebne Planetarium oraz McDonald’s. 
 
Ad. 9 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji Miasta. 
 
 
 
 
                                                               
                                                                             Przewodniczący Komisji 
                                                        Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                                                                     Robert Sobieraj 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
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