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Protokół Nr 11/2/2016 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

23 marca 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Andrzej Bolewski. 

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił plan posiedzenia i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o Budżecie Obywatelskim na 2017 rok 

4. Zapoznanie się z planami rozwoju gospodarczego Sandomierza – spotkanie z 

Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

5. Zapoznanie się z projektami promocji Sandomierza – informacja o pracy Referatu 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

6. Sprawy różne. 

7. Wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Komisja zapoznała się z harmonogramem prac przy  tworzeniu Budżetu Obywatelskiego na 

2017 rok. 

Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

poinformowała, że ruszyła kampania informacyjna na temat możliwości realizacji inicjatyw 

obywatelskich. Kwota przewidziana do wykorzystania na ten cel to 375 tys. zł. Zgłaszanie 

projektów zakończy się 30 kwietnia br. Szczegółowe informację na temat wypełniania 

wniosków są dostępne na stronie internetowej miasta. „Chcemy również umożliwić 

mieszkańcom skorzystanie z fachowej informacji np. z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego” 

Radni zwrócili uwagę, aby w kampanii informacyjnej wykorzystać np. ulotki z krótką 

informacją o Budżecie i poszczególnych etapach jego realizacji. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza - poprosiła Radnych o włączenie się do 

aktywizacji mieszkańców w tym przedmiocie. 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z zakresem prac Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Pani Katarzyna Kondziołka  - Kierownik Referatu – poinformowała o zaawansowaniu prac 

związanych aplikowaniem o środki zewnętrzne. Wskazała na trudności wyłaniające się  

w trakcie aplikowania np. nie pozyskamy środków na remont budynku Pl. Poniatowskiego  

3 ponieważ pełni on funkcję administracyjną. Czekamy na weryfikację wniosków związanych  

z Rewaloryzacją Parku Miejskiego i uzbrojeniem terenów tzw. Gęsiej Wólki. 
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Miasto będzie ubiegać się o środki na „zieleń miejską”, rewitalizację drugiej części Bulwaru 

nad Wisłą poprzez zagospodarowanie dorzecza Koprzywianki. 

Podkreśliła, że Referat pracuje nad gromadzeniem danych do opracowania bardzo ważnego 

dokumentu – Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest niezbędny do ubiegania się  

o środki zewnętrzne. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że zarówno Sandomierskie Centrum Kultury jak  

i  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji indywidualnie ubiegają się o środki zewnętrzne na 

utworzenie szlaku rowerowego, wypożyczalnię rowerów, prowadzenie działalności orkiestry 

dętej. 

 

Ad. 5 

Zapoznanie się z projektami promocji Sandomierza – informacja o pracy Referatu Kultury, 

Promocji, Sportu i Turystyki. 

Pan Piotr Chojnacki poprosił o udzielenie informacji na temat udostępnienia dla 

zwiedzających Bramy Opatowskiej.  

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza – poinformowała, że miasto 

podpisało umowę z Sandomierskim Centrum Kultury na użytkowanie tego obiektu. 

Jednostka ta jest przygotowana do prowadzenia tej działalności. Środki pochodzące ze 

sprzedaży biletów zasilą kasę SCK. Są różne pomysły na uatrakcyjnienie tego zabytku np. 

umieszczenie lunet, organizowanie ślubów. Planowane jest umieszczenie na każdej 

kondygnacji monitoringu. 

Pan Dariusz Socha przypomniał o ostatnich wydarzeniach kulturalnych między innymi 

„Walentynki w Sandomierzu” „100% Sandomierza za 50% ceny”. 

Radni zapoznali się z planami organizacyjnymi Światowych Dni Młodzieży. 

Ad 6-8 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

               Piotr Chojnacki 

   Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 


