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Protokół Nr 24/2/2014 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dn. 25 lutego 2014 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

 

Ad. 1 

Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad, 

otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Pan Marcin Marzec przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji Sandomierskiego Stowarzyszenia Kupieckiego. 

4. Informacja o działaniach  miasta w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków 

pochodzących z programów unijnych. 

5. Sprawy różne. Wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Sandomierskiego Stowarzyszenia Kupieckiego 

przedstawili swoją trudną sytuację związaną z obowiązującymi obecnie przepisami 

regulującymi  korzystanie z placu 3-go Maja.  Poprosili o rozważenie możliwości zmniejszenia 

stawki opłaty za zajęcie 1m
2
 powierzchni handlowej z 3 zł na 1,50 zł za 1m

2 
dziennie.

 

Uzasadnili swoją prośbę zarówno złą sytuacją gospodarczą w kraju jak również faktem, że  

dla większości osób handlujących, będących w wieku średnim, jest to jedyny sposób na 

utrzymanie rodziny. 

Pan Marcin Marzec otworzył dyskusję w której poruszono temat związany z: 

-  polityką miasta wobec dalszego funkcjonowania placu, 

-  możliwością rozbudowy tego terenu,  

-  ujednoliceniem wyglądu stoisk. 

Radni jednomyślnie przychylili się do prośby handlujących. 

W dyskusji zwrócono uwagę, że miasto od lat nie wniosło żadnych środków, aby 

unowocześnić plac i polepszyć warunki pracy handlującym. 

Uzasadnione jest, aby wprowadzić zróżnicowanie stawek opłat ze względu na np. handel 

własnymi wyrobami, korzystanie z powierzchni tylko przez jeden dzień w tygodniu, zajęcie 

powierzchni magazynowej, handel płodami rolnymi itp. 

Członkowie Komisji wyrazili wątpliwości co do wyboru administratora placu oraz wysokości 

pobieranej przez niego prowizji. 

Pan Marian Zwierzyk – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego – poinformował  

o trudnościach związanych z uporządkowaniem placu 3-go Maja. Przedstawił w przybliżeniu 

dane o dochodach miasta z tytułu poboru opłat w obowiązującej stawce. W porównaniu  
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z opłatami obowiązującymi w innych miastach powiedział, że rozsądne byłoby obniżenie 

stawki do 2 zł. 

Pan Marcin Marzec przedstawił wniosek o wprowadzenie zmiany stawki opłaty do wysokości 

1,50 zł za 1m2 i przygotowanie stosownej uchwały w tej sprawie. Zapytał kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna – wniosek został przyjęty. 

Pan Marcin Marzec poprosił Pana Mariana Zwierzyka o przygotowanie stosownego projektu 

uchwały i przeprowadzenie stosownych uzgodnień z Burmistrzem Sandomierza. 

 

Ad. 4 

Komisja wysłuchała informacji o działaniach miasta w pozyskiwaniu środków unijnych którą 

przedstawiła Pani Dominika Żak-Rosowska – inspektor w Wydziale Techniczno – 

Inwestycyjnym. 

 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z pismem Pana N.*) który zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

umożliwienia mu rozbudowy punktu handlowego znajdującego się na pl. 3-go Maja. 

Informacji w powyższej sprawie udzielił P. Zwierzyk. Wyjaśnił, że dokonywanie wszelkiego 

rodzaju przeróbek czy modyfikacji obiektów handlowych na placu jest niemożliwe. Wydział 

Nadzoru Komunalnego prowadzi sukcesywnie prace porządkujące ten teren.  

 

Ad. 6, 7 

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

     Marcin Marzec 

  Przewodniczący  

Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


