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Protokół Nr 12/2/2012Protokół Nr 12/2/2012Protokół Nr 12/2/2012Protokół Nr 12/2/2012    
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocjiz posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocjiz posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocjiz posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji    

w dniu 4 kwietnia 2012w dniu 4 kwietnia 2012w dniu 4 kwietnia 2012w dniu 4 kwietnia 2012 roku roku roku roku    
    

    Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
    
Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1    
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
    
Ad 2Ad 2Ad 2Ad 2    
Pan Marceli Czerwiński przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie informacji - kalendarz imprez promujących Sandomierz w sezonie 

turystycznym 2012` 
4. Analiza projektów uchwał przedstawionych przez grupę radnych: 
a. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego do roku 2015 
b. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną Euro  Park 
Mielec gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt porządku obrad. 
    
Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3    
Pan Marceli Czerwiński poprosił Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza 
Sandomierza o przedstawienie informacji o zaplanowanych w bieżącym roku 
działaniach promujących miasto. 
Pani Ewa Kondek poinformowała o udziale Sandomierza w targach turystycznych 
wspólnie ze Regionalną Organizacją Turystyczną. Podkreśliła wartości promocyjne 
rozpoczynającej się od  15 kwietnia br. emisji spotu reklamowego na 24 ekranach w 
Centrum Warszawy. W Krakowie Sandomierz będzie pokazany na krótkich filmach w 
tramwajach. Na ekranach LCD pasażerowie będą oglądać  spot emitowany 3900 razy 
dziennie od 15 maja do 15 czerwca br. 
W dyskusji Radni byli zainteresowani; 
-  wdrażaniem Systemu Informacji Miejskiej, 
- czy prowadzona jest analiza pokazująca powiązanie wydatków na promocję z 
dochodami oraz efektywność poszczególnych reklam, 
-  planami związanymi z dalszym użytkowaniem Bramy Opatowskiej i Trasy 
Podziemnej, 
Pani Ewa Kondek poinformowała, że kampania promocyjna miasta jest prowadzona 
między innymi na podstawie wyników ankiety. Analiza danych potwierdziła dużą rolę 
filmu „Ojciec Mateusz”, ale wykazała także dziedziny, które jej nie ustępują. Ubiegły 
sezon turystyczny zdecydowanie poprawił koniunkturę miasta, o czym świadczy 
wzrost wysokości obrotów w branży hotelarsko-gastronomicznej. 
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Brama Opatowska i Trasa Podziemna do końca roku 2012 będą użytkowane przez 
PTTK zgodnie z zawartą umową. Miasto zaplanowało przejęcie Muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu i oddanie tej jednostce w administrowanie obiektów Brama 
Opatowska i Trasa Podziemna. Należy się spodziewać że przyszłe sezony turystyczne 
wykażą znaczne dochody  dla miasta z tego tytułu. 
 
Ad. 4Ad. 4Ad. 4Ad. 4    
Komisja zapoznała się z treścią projektów uchwał: 
- w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego do roku 2015, 
- w sprawie wyrażenia zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną Euro Park 
Mielec gruntów położonych na terenie miasta Sandomierza. 
Radni w dyskusji stwierdzili między innymi, że: 
- w pierwszej kolejności należy wyznaczyć tereny które strefa ma obejmować oraz 
pozyskać inwestora, 
- przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami różnych stref  ekonomicznych, 
- podjąć uchwałę intencyjną. 
Komisja popiera wniosek grupy Radnych dotyczący przystąpienia Sandomierza do 
stref ekonomicznych i prosi o wskazanie terenów przeznaczonych pod strefę oraz,  
jaką strefą ekonomiczną wskazany teren ma  być objęty i na jakich warunkach. 
Za w/w wnioskiem głosowano jednomyślnie - 5 „za”. 
 
Ad. 5,6Ad. 5,6Ad. 5,6Ad. 5,6    
    Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.    
 
 

      Marceli Czerwiński Marceli Czerwiński Marceli Czerwiński Marceli Czerwiński     
                Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,     

                        Turystyki i PromocjiTurystyki i PromocjiTurystyki i PromocjiTurystyki i Promocji    
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 
 


