
Protokół Nr 12/3/2016 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

6 maja 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 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. Analiza polityki informacyjnej– ocena funkcjonowania oficjalnej strony miasta. 

4. Informacja o współpracy Sandomierza z miastami partnerskimi. 

5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji prac nad Budżetem Obywatelskim na 2017 rok. 

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za”. 

Ad. 3 

Pracownicy Referatu Kultury Promocji Sportu i Turystyki – Pani Ewelina Ura-Kamińska i Pan 

Dariusz Socha – przedstawili projektowaną nową oficjalna stronę internetową miasta. 

Od 15 maja br. strona będzie w użyciu.  

W dyskusji radni z uznaniem wypowiadali się o nowych rozwiązaniach wprowadzonych  

na stronie  np. ciekawa kolorystyka, dostosowanie napisów dla osób słabowidzących, podział 

informacji na „dla turysty”, „dla mieszkańca”, zakładka „sprawy miejskie”, dopasowanie  

do urządzeń mobilnych. 

Ad. 4 

Pan Andrzej Gajewski –Sekretarz Miasta- przedstawił informacje o współpracy z miastami 

partnerskimi. 

Powiedział między innymi o tegorocznym kursie języka niemieckiego dla młodzieży  

we Freiburgu. W dniach 15-19 czerwca br. delegacja z Sandomierza będzie uczestniczyć  

w dniach Emmendingen. 

We wrześniu przewidziana jest wizyta delegacji z Sandomierza w partnerskim mieście  

w Anglii – Newark-on-Trend. 

Nadal podtrzymywane są kontakty z miastem Ostróg na Ukrainie. 

Ad. 5 

Pani Agata Król – Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych przedstawiła 

informację o bieżących pracach nad kształtowaniem Budżetu Obywatelskiego. 



Zakończyło się zgłaszanie projektów. Weryfikacja ogólna  

i szczegółowa zgłoszonych projektów będzie wykonana do 5 czerwca br. natomiast, do końca 

czerwca Urząd Miejski w Sandomierzu przedstawi listę projektów przyjętych do budżetu. 

Głosowanie mieszkańców odbędzie się od 1-31 sierpnia. 

Tematy zgłoszonych projektów to między innymi: 

- „jasno, czysto, bezpiecznie” uporządkowanie terenów wokół szpitala, 

- budowa ścianki wspinaczkowej, 

- budowa ul. Jaśminowej, 

- organizacja dożynek w Sandomierzu. 

Ad. 6 

Komisja nie wniosła uwag do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 

Ad. 7,8 

Wobec braku wniosków Pan Piotr Chojnacki stwierdził wyczerpanie porządku obrad  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

     Piotr Chojnacki 

  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


