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                                                      Protokół Nr 26/6/2009 
                z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                                 w dniu 29 września 2009 roku 
                                  
 
Godzina rozpoczęcia – 12,10 
Godzina zakończenia – 14,00 
 
 
 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 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta przedstawił następujący porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie na 2009 rok ( pkt 12 w materiałach na  XXXIX sesję), 
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania:    
     utrzymanie bieŜącej działalności Biura wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz    
     realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej    
    „Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych. 
4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy   
     Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze   
     2009 roku. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała.  
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Ad. 3 
 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta 
na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe: 

• Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75023 – Urząd Gminy § 4210 - Zakup 
materiałów i wyposaŜenia - o kwotę 4.587, 96 zł. 

Zwiększa się wydatki budŜetowe: 
- Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego, Rozdział 92113 – Centra Kultury i 
Sztuki  § 4010 – wynagrodzenia osobowe, 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne, 4120 
– Składka na  FP – o kwotę 4.587,96 zł. 
Zwiększenie wydatków wynika z rozpoczęcia działalności Centrum Informacji Turystycznej 
w Sandomierzu oraz z porozumienia zawartego między Regionalną Organizacją Turystyczną 
Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Miejską Sandomierz w sprawie prowadzenia 
Centrum Informacji turystycznej na mocy którego konieczne jest prowadzenie CIT przez 
jednego pracownika Sandomierskiego Centrum Kultury. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieŜącej 
działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz   realizację projektu 
związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” 
realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 6 głosów„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
 
Ad. 4 

  Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie desygnowania 
przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej  wraz 
z uzasadnieniem. 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta odczytał pismo Prezesa Zarządu Fundacji Sandomierskiej z dnia 7 sierpnia 
2009, w którym Pan Prezes poinformował Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza,  
Ŝe z dniem 30 września 2009 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej Fundacji. Zgodnie ze 
Statutem Fundacji Gmina Sandomierz desygnuje swojego przedstawiciela na następną 
dwuletnią kadencję. 
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Ad. 5 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta  zapoznała się  

ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2009 roku. 
 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do wykonania budŜetu 
za I półrocze 2009 roku. 
 
 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pisma w których: 

• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza – pismo znak EKIS. 
4030-78/09 odpowiedź na informację, zawartą w punkcie Ad. 9 Protokołu  
Nr 25/5/2009 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 
Miasta w dniu 23 czerwca 2009 r., dotyczącą „zbyt małego zaangaŜowania  
się Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w opiekę nad grupami uczestniczącymi  
w plenerowym widowisku historycznym (nie otrzymali materiałów promujących 
Sandomierz)” - obchody 200 rocznicy walk o Sandomierz w 1809 r. 

 
• Zespół S.N.O.W. działający przy Sandomierskim Centrum Kultury Ziemi 

Sandomierskiej w Sandomierzu reprezentowany przez załoŜyciela Grzegorza Osmalę 
zwraca się z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości uwzględnienia w budŜecie miasta 
Sandomierza na 2010 r. kosztów wydania płyty długogrającej sandomierskiego 
zespołu S.N.O.W. 

 
• Pan Zbigniew P.* mieszkaniec Sandomierza  (SFM) „wnioskujemy o: 

- przeprowadzenie finansowej i merytorycznej analizy realizacji inwestycji pt. Stadion     
   miejski w Sandomierzu. 
- przeprowadzenie oceny akcji pt.. „Lato w mieście 2009 r.”, ze szczególnym     
    uwzględnieniem tego co miasto oferowało dzieciom i młodzieŜy sandomierskiej. 
- prezentowanie pytań do rady na stworzonym linku pt. Pytania i odpowiedzi do i od  
   Rady Miasta, tak aby internauci mogli mieć orientację co nurtuje mieszkańców  
   Sandomierza 
- postulujemy aby Obrady Rady Miasta były przedstawione w osobnym linku np.     
   Sesja RM nr… z dnia … w formie skrótowej podającej np. jakiej uchwały zostały    
   podjęte lub odrzucone, iloma głosami (imiennie), jakie waŜne wnioski zostały     
   zgłoszone lub wypracowane w toku danej sesji itp. 
- przypominamy, Ŝe informowanie mieszkańców (wyborców) o pracy RM, a więc jej    
   członków - radnych jest niezbywalnym obowiązkiem tego organu samorządu    
   miejskiego, tym bardziej, Ŝe udział mieszkańców w obradach RM jest znikomy albo    
   Ŝaden. To powinno być dla RM powodem do zastanowienia”. 

 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budŜecie na 2010 rok środków pienięŜnych  
na wydanie płyty długogrającej sandomierskiego zespołu S.N.O.W. 
 
 
 

                                                           
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 8 

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 


