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Protokół Nr 13/2/2008 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

                                                    w dniu 14 lutego 2008 roku  
                                  
 
 
 
 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 
Porządek obrad przyj ęty (5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych, 0 głosów„wstrzymujących 
się” ): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Wniosek Pana Wojciecha M.* w sprawie zmniejszenia stawek podatku  
   od nieruchomości naleŜnego od działek nr 939/4, 937/9 i 936/1 połoŜonych w Sandomierzu  
   przy ul. Browarnej i ul. świrki i Wigury. 
4. Informacja - Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto Sandomierz 
   - imprezy rodzinne, 
   - imprezy sportowe dla dzieci i młodzieŜy. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z wniosek Pana Wojciecha M* w sprawie zmniejszenia stawek 
podatku od nieruchomości naleŜnego od działek nr 939/4, 937/9 i 936/1 połoŜonych  
w Sandomierzu przy ul. Browarnej i ul. świrki i Wigury. 
Wyjaśnień w powyŜszej sprawie udzieliła Pani Monika Hill – Kierownik Referatu Podatków  
i Opłat. 
 
Komisja wnioskuje o: 
- przychylne potraktowanie problemu campingów i podobnych działalności, 
- uwzględnienie ulgi dla campingów w najbliŜszym projekcie uchwały dot. określenia   
   wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
- o umorzenie podatku od nieruchomości naleŜnego od działek nr 939/4, 937/9 i 936/1    
   połoŜonych w Sandomierzu przy ul. Browarnej i ul. świrki i Wigury lub  
   przekwalifikowanie gruntów. 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
                                                           
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 4 
Pan Dariusz Socha – Młodszy Referent w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 

przedstawił informację (załącznik Nr 2 do protokołu) dot. : 
 - Kalendarza imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto Sandomierz 

• imprezy rodzinne,  
• imprezy sportowe dla dzieci i młodzieŜy.  

 
Komisja prosi o dostarczenie do szkół podstawowych i gimnazjalnych w Sandomierzu 
kalendarza imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto Sandomierz. 
 
Komisja uwaŜa, Ŝe przedstawiony kalendarz imprez powinien być wysłany do instytucji, 
które organizują imprezy, wystawy na terenie Sandomierza np. Muzeum Okręgowe, Muzeum 
Diecezjalne, Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o zorganizowanie „wojny pomidorowej”. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
Ad. 5,6 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

- Pan Władysław Teter składa rezygnację z członka Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Turystyki i Promocji. 

- Pan Marek R*. zam. Sandomierz prosi o zmianę  ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działki nr ewid. 897/2 w Sandomierzu 
w ten sposób, Ŝe działka nr ewid. 899 winna być przeznaczona pod budownictwo 
jednorodzinne. 
 
 
Ad. 7 
 
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 
 

 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 



 3

 

 

 

 


