
 1

                                                      Protokół Nr 28/8/2009 
                z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                                            w dniu 18 grudnia 2009 roku 
                                  
Godzina rozpoczęcia – 14:00 
Godzina zakończenia – 16:00 
 
 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. Informacja dot. załoŜeń architektoniczno – plastycznych Systemu Informacji Miejskiej  
     Miasta Sandomierza. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) wniesienia dopłat do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  
     w Sandomierzu na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na   
     terenie miasta Sandomierza”, 
b) ustalenia cen i zasad zwolnienia za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych   
      Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
c) ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu  
       i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo –   
       rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
d) przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa  
      Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego, 
e) przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa  
       systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia      
        wkładu własnego. 
5. Opinia do projektu budŜetu na 2010 rok w działach: 
    - 630 – turystyka, 
    - 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
    - 926 – kultura fizyczna i sport, 
    - zadania inwestycyjne na 2010 rok. 
6. Propozycje do planu pracy Komisji na 2010 rok. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie głosowała. 
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Ad. 3 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawiła 

informację dotyczącą załoŜeń architektoniczno – plastycznych Systemu Informacji Miejskiej 
Miasta Sandomierza. (Przedmiotową informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu).  
 
 
Ad. 4 
a) 

Projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłat do Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sandomierzu na realizację projektu 
„Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej na  terenie miasta Sandomierza”  
wraz z uzasadnieniem przedstawił: Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – 
Inwestycyjnego. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie: 2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
1 głos „przeciw”. Jedna osoba nie głosowała. 
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia cen i zasad 
zwolnienia za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych  Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

  
 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 2 głosy „wstrzymujących się”.  
 
 
c) 

Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu  
przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub 
ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem. 
 

Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  
i Promocji Miasta  poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów 
dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części  
w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
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d)  
 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu 
inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury 
Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
 
e) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu 
inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia wkładu własnego. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  

 
Ad. 5 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta dokonała analizy 
projektu budŜetu miasta na 2010 rok. Przedmiotowy projekt budŜetu opracowany przez 
Burmistrza Sandomierza został doręczony radnym w terminie ustawowym. 

Po dyskusji oraz złoŜeniu stosownych wyjaśnień przez: Panią Ewę Kondek 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pana Janusza Chabel Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Komisja przyjęła w głosowaniu jawnym opinię 
następującej treści: 
 

OPINIA  
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 18 grudnia 2009 roku do projektu uchwały Rady Miasta 
Sandomierza w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Sandomierza na 2010 rok. 

 
 
Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 8 i 11 ust. 3 Załącznika  

Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza – Zasady i tryb działania Komisji stałych Rady Miasta 
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, poz. 2287), § 2 ust. 2 i 3 Uchwały  
Nr XII/96/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury 
uchwalania budŜetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budŜetu  miasta Sandomierza – Komisja po rozpatrzeniu 
przedłoŜonego przez Burmistrza Sandomierza projektu budŜetu wydała następującą opinię: 

 
1. Opiniuje się pozytywnie (3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące  
     się”) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 rok w zakresie    
     działania Komisji tj. w działach dotyczących: 

• Turystyki – Dział 630 (dochody)  i 750 (wydatki) 
• Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – Dział 921 (dochody  

i wydatki) 
• Kultury Fizycznej i Sportu – Dział 926 (dochody i wydatki) 

 2. Komisja postanowiła przedłoŜyć powyŜszą opinię Komisji BudŜetu i Finansów. 
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Ad. 6-8 
 
Pan Robert Sobieraj – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki  

i Promocji Miasta przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2010 rok.  
Projekt planu pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie  – 5  głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujący się”. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik Nr 3 
do Protokołu. 
 
 
Ad. 9 

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 

 

 


