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Protokół Nr 3/1/2015 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

16 marca 2015 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Agnieszka Frańczak - Szczepanek 

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu obiektów turystycznych - w tym Bramy 

Opatowskiej i Trasy Podziemnej -  w sezonie turystycznym ‘2015. 

4. Zapoznanie się z planami rozwoju Sandomierza – informacja Wydziału Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych. 

5. Analiza Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza. 

6. Opiniowanie pism skierowanych do komisji: 

-  Pan K. B.*) – prośba o pozwolenie na handel pamiątkami w obrębie Rynku Starego 

Miasta, 

- Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego - deklaracja przystąpienia wspólnie  

z Gminą Sandomierz do wniosku o środki unijne, 

- Radni Miasta Sandomierza wniosek o podjęcie działań w zakresie pozyskania 

środków unijnych na realizację projektu „Centrum Rekreacji przy ul. Portowej  

w Sandomierzu”, 

7. Zapoznanie się z Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Kielcach (sygn. Akt IISAB/Ke 57/14) w sprawie skargi PTTK Oddział im.  

A. Patkowskiego w Sandomierzu, 

8. Wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu obiektów turystycznych - w tym Bramy Opatowskiej  

i Trasy Podziemnej -  w sezonie turystycznym ‘2015 

Informacji udzieliła Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza. Mówczyni 

wskazała między innymi: 

- konflikt o użytkowanie obiektów turystycznych w Sandomierzu rozpoczął się w poprzedniej 

kadencji, 

- pomiędzy PTTK Oddział w Sandomierzu a miastem nie zostało podpisane żadne 

porozumienie w przedmiocie użytkowania Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej, pomimo 
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prób podejmowanych przez - Pana Marka Bronkowskiego - Burmistrza Sandomierza - w tej 

kwestii, 

- trwają sprawy sądowe i należy mieć nadzieję, że szybko się zakończą, 

- z rozmowy przeprowadzonej z Panią Marzeną Martyńską – Sekretarzem Zarządu Oddziału 

PTTK w Sandomierzu - wynika, że obiekty będą dostępne w sezonie turystycznym tak jak 

dotychczas. 

- Radny Jacek Dybus zapytał, co z płatnością, ile miasto na tym traci? Sprawy sądowe mogą 

trwać przez lata. Podkreślił, że umowa o użytkowanie obiektów wygasła, należy negocjować 

nowe warunki i  podpisać nową umowę.  

Pani Katarzyna Zioło podkreśliła, że miastu zależy na rozwiązaniu konfliktu i robi wszystko, 

aby do porozumienia doszło. Sprawy sądowe w tym przedmiocie prowadzi nadal mec. 

Dębiński. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że należy zmobilizować Sąd sandomierski do szybkiego 

działania, ponieważ miasto na tym traci duże pieniądze. Gmina Sandomierz powinna 

wystąpić do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o przyspieszenie wydania wyroku w tej 

sprawie.  

Radny Marcin Marzec – przypomniał, że w poprzedniej kadencji komisja rewizyjna 

zaproponowała ugodę, , aby do czasu wyjaśnienia sprawy 25% z biletów wracało  dla miasta. 

Przewodniczący komisji Piotr Chojnacki zapytał, czy mamy jakiś wgląd w ilość osób 

odwiedzających te obiekty? 

Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że szacunkowo jest to ok. 123.000 turystów na obu 

obiektach z czego PTTK ponosi koszt utrzymania obiektów i pracowników. 

Radny Jacek Dybus przedstawił wniosek: 

„Zaproponować PTTK–owi odprowadzanie ¼ dochodów pochodzących z udostępniania 

obiektów - na rzecz miasta, zawrzeć umowę w której zostanie ustalony sposób biletowania 

wstępu Bramę Opatowską i Trasę Podziemną” 

Radny Robert Kurosz poprosił o „zapoznanie członków komisji z dokumentami ze spotkań 

negocjacyjnych prowadzonych pomiędzy Burmistrzem a PTTK, chcemy uczestniczyć  

w spotkaniach jako obserwatorzy” 

Pani Katarzyna Zioło zasygnalizowała potrzebę uatrakcyjnienia obiektów turystycznych. 

Radny Andrzej Bolewski poprosił o przedstawienie komisji danych dotyczących stanu spraw 

sadowych prowadzonych z udziałem miasta i PTTK. 

Ad. 4,5 

Zapoznanie się z planami rozwoju Sandomierza – informacja Wydziału Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych. 

Analiza Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Sandomierza. 

Radny Jacek Dybus podkreślił konieczność zmiany działań rozwojowych Sandomierza  

i skierowanie ich na turystyczno-wypoczynkowe z wykorzystaniem np. Gór Pieprzowych po 

to, aby turystę zatrzymać w mieście na dłużej niż jeden dzień.  

Pani Katarzyna Zioło poinformowała o pracach nad nową strategią rozwoju gospodarczego. 
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Pani Lidia Sulicka – Tworek – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

przedstawiła informacje o zakresie działania Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Poinformowała między innymi, że wydział zbiera dane dotyczące planowanych w mieście 

inwestycji. Wspólnie z Radą Miasta zostanie ustalona hierarchia ważności poszczególnych 

zadań. Naczelnicy wydziałów przekazują w tej chwili dane dotyczące już realizowanych zadań 

wspieranych z funduszy unijnych. 

Pani Katarzyna Zioło podkreśliła, że miasto jest bogate w infrastrukturę i zabytki, należy to 

utrzymać i skoncentrować działania na takie dziedziny jak ochrona zdrowia, edukacja, sport. 

Sandomierz kwalifikuje się do stworzenia turystyki prozdrowotnej. 

W ubiegłej kadencji nie zadbano o to, aby uzyskać wsparcie dla miasta w tej dziedzinie. 

Strategia rozwoju miasta będzie gotowa do końca czerwca; będzie dopasowana do nowych 

wytycznych. Nasza strategia będzie współgrać ze strategią województwa i powiatu. 

Radny Andrzej Bolewski przypomniał, że różne podmioty miały się angażować w tworzenie 

strategii. Zapytał, czy interesujemy się, jako miasto wstąpieniem do stref ekonomicznych  

z wykorzystaniem np. terenów wojskowych. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że miasto jest żywo zainteresowane wykorzystaniem 

terenów np. szkoły rolniczej pod utworzenie ogrodu botanicznego, tereny przy szpitalu 

można zagospodarować na budowę bardzo potrzebnego miastu hospicjum i oddziału 

paliatywnego.  

Jednym z punktów strategii jest przywrócenie Sandomierzowi miana „miasta 

rzemieślników”. Będzie to możliwe dzięki otwarciu współpracy szkół podstawowych, 

gimnazjów ze szkołami zawodowymi. 

Ad. 6 

Pisma skierowane do Komisji: 

• Komisja zapoznała się z pismem Pana K. B.*) – prośba o pozwolenie na handel 

pamiątkami na płycie dużego Rynku. 

Po dyskusji uznano, że teren Dużego Rynku jest udostępniany handlującym podczas imprez 

masowych. Zastosowanie odstępstw od tej zasady nie ma uzasadnienia, szczegółowe 

regulacje terenów handlu reguluje uchwała Rady Miasta. 

• Komisja zapoznała się z pismami SBM „Sandomierz” dotyczącymi przystąpienia 

wspólnie z miastem do projektów unijnych. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na: 

- sposoby podniesienia atrakcyjności Sandomierza poprzez stworzenie wspólnego produktu 

turystycznego np. z Bałtowem, 

- powrót do sprawdzonych nazw imprez charakterystycznych np. „truskawkowa niedziela”, 

- zaproszenie rodzimych firm do sponsorowania wydarzeń kulturalnych w mieście, 

Radni podkreślili walory reklamy Sandomierza prowadzonej w autobusach w dużych 

miastach. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że miasto rezygnuje z tej formy reklamy na rzecz 

stworzenia w obrębie rynku galerii ulicznych np. pod hasłem „Sandomierz dawniej i dziś”, 
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część środków zostanie przeznaczona na dofinansowanie „Wieczorów organowych” i innych 

wydarzeń artystycznych. 

Radny Jacek Dybus podkreślił wartość promocji tzw. mobilnej Sandomierza, prowadzonej  

w dużych miastach w połączeniu z filmem „Ojciec Mateusz”. Powiedział między innymi, że 

informacje prasowe o tym, że pracownik urzędu składa doniesienie do prokuratury o 

nieprawidłowościach związanych z wydaniem płyty Piotra Polka, źle wpływają na wizerunek 

miasta -  to odstrasza artystów, którzy pójdą do Staszowa czy Chęcin. 

Pani Katarzyna Zioło wskazała, że funkcjonariusz publiczny ma obowiązek zgłaszać takie 

nieprawidłowości – to wynika z przepisów. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w Sandomierzu nigdy nie obchodzono dnia 

samorządowca, nie honorowano ludzi, którzy są zasłużenia dla miasta. 

 

Ad. 8 

Komisja przyjęła przez aklamację wnioski do Burmistrza Sandomierza: 

- Przedstawienie PTTK Oddział w Sandomierzu propozycji odprowadzanie ¼ dochodów 

pochodzących z udostępniania obiektów turystycznych Brama Opatowska i Podziemna Trasa 

Turystyczna - na rzecz miasta, oraz zawarcie  umowy w której zostanie ustalony sposób 

biletowania wstępu na te obiekty” 

- Zapoznanie członków komisji z dokumentami ze spotkań negocjacyjnych prowadzonych 

pomiędzy Burmistrzem a PTTK, „chcemy uczestniczyć w spotkaniach jako obserwatorzy” 

- przedstawienie komisji danych dotyczących stanu spraw sądowych prowadzonych  

z udziałem miasta i PTTK. 

- informowanie komisji o terminach rozpraw sądowych dotyczących sporu miasta z PTTK. 

Ad. 9 

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

        

 

       Piotr Chojnacki 

                                 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. 2001.112.1198 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.2014.1182 ze zm.).  
 


