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Protokół Nr 4/2/2015 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

26 maja 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Nieobecna: Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

 

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta 

Sandomierza dotyczących składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podjętych na 

IX sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie składania przez Gminę Miejską Sandomierz 

fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2016 – 2020.  

5. Sprawy różne, wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Sandomierza 

dotyczących składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek projektowych do wstępnej 

bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego podjętych na IX sesji Rady Miasta 

Sandomierza w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

Pani Lidia Sulicka-Tworek – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – 

złożyła obszerne wyjaśnienie w sprawie zaistniałej sytuacji. 

Powiedziała między innymi, że chcąc dobrze zabezpieczyć, interes miasta w związku  

z pojawieniem się możliwości pozyskania konkretnych środków unijnych przystąpiono do 

weryfikacji propozycji wykonania zadań i inwestycji potrzebnych dla miasta. Efektem tej 

pracy - z udziałem radnych – było opracowanie dziewięciu projektów uchwał obejmujących 

różne zadania.  
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Mówczyni podkreśliła, że opracowanie projektów i podjęcie uchwał, które obecnie należy 

uchylić odbywało się w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim. Późniejsze 

doprecyzowanie wytycznych w sprawie składania wniosków o fundusze unijne 

spowodowało, że treść podjętych uchwał nie sprostała stawianym wymogom.  

Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski analizie ustalono, że najlepszym 

rozwiązaniem dla miasta będzie uchylenie podjętych uchwał i zastąpienie ich nowymi. 

Przedłożone w materiałach na X sesję trzy projekty uchwał w przedmiocie pozyskania 

środków unijnych mają taki sam zakres zadań, jaki ujęto w dziewięciu uchwałach przyjętych 

na poprzedniej IX sesji. Wyjątek stanowi zadanie dotyczące rozbudowy basenu. 

Po dyskusji radni przystąpili do głosowania. 

Pan Piotr Chojnacki zaproponował, aby zaopiniować pozytywnie projekty uchwał 

uchylających w jednym głosowaniu. Radni nie wyrazili sprzeciwu. 

Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał uchylających uchwały  

w sprawie składania fiszek? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych. 

Pani Lidia Sulicka – Tworek przedstawiła kolejno trzy projekty uchwał: 

 

• Projekt uchwały w sprawie składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020., 

Działanie: 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2018. 

• Projekt uchwały w sprawie składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020., 

 Działanie: 6.5  Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2020. 

• Projekt uchwały w sprawie składania przez Gminę Miejską Sandomierz fiszek 

projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020., 

 Działanie: 6.5  Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz zabezpieczenia na 

realizację projektu niezbędnych środków na lata 2016-2020. 

 

Mówczyni podkreśliła, że są to projekty uchwał opracowane zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi ogłoszonymi przy naborze fiszek projektowych w ramach RPO. Niezbędnym 
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warunkiem do ubiegania się o wsparcie unijne jest zabezpieczenie wkładu własnego  

w wysokości 15% wartości projektu. 

Wymienione uchwały są formalnym zabezpieczeniem tych środków w budżecie. Projekty – 

pod warunkiem zakwalifikowania - będą realizowane w latach 2016-2018. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący komisji zapytał, czy radni wyrażają zgodę na opiniowanie projektów  

w jednym głosowaniu. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektów uchwał? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5, 6 

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

 

 

     Piotr Chojnacki 

  Przewodniczący  

Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

    

 

 


