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Protokół Nr 9/8/2011 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

w dniu 21 listopada 2011 roku 
 
 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
Obecni, jak w załączonej liści e obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad 2 
Pan Marceli Czerwiński przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2012 r. w działach: 750 – administracja rozdział 

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, 921 – kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 r. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2011-2023 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla miasta 

Sandomierza. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z 

miastem Volterra. 
8. Informacja o aktualizacji Regionalnej Strategii Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego do 

2020 r. 
9. Sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie obrad. 
Projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie.  
 

Ad. 3 
 Pan Marceli Czerwiński poinformował, Ŝe głównym celem obrad jest 
przeanalizowanie projektu budŜetu miasta na 2012 rok i wypracowanie wniosków. 
Poinformował, Ŝe Komisja skoncentruje swoją uwagę w działach: 
750 – administracja rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,  
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Wyjaśnień udzieli: Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza oraz  Pan Cezary 
Gradziński – Skarbnik Miasta. 
 Po dyskusji Komisja nie wniosła uwag do  propozycji budŜetu miasta na 2012 r.  
w przedmiotowych działach. 
 Pan Marceli Czerwiński poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii w związku  
z omówionym materiałem. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
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Ad. 4 
 Przewodniczący obrad poinformował, Ŝe Komisja przystępuje do opiniowania 
projektu uchwały  w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 r. 
 W związku z brakiem uwag poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do 
przedmiotowego projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 Pan Marceli Czerwiński stwierdził, Ŝe: 
  Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2012 r. 
 
Ad. 5 
 Komisja przystąpiła do opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023 
Pan Cezary Gradziński udzielił wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. 
Wobec braku uwag Pan Marceli Czerwiński poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do 
projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 Komisja pozytywnie  zaopiniowała projekt  w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
 
Ad. 6 
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji 
Miejskiej dla miasta Sandomierza. Radni zapoznali się z załącznikami do w/w projektu.  
Szczegółowych informacji udzieliła Pani Ewa Kondek. 
Pan Marceli Czerwiński poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. 
Glosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad 7 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z 
miastem Volterra. 
Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Ewa Kondek. 
Pan Marceli Czerwiński otworzył dyskusję w której radni zaznaczyli, Ŝe: 
Nawiązanie partnerstwa miast naleŜy oprzeć na współpracy młodzieŜy w dziedzinie sportu   
i kultury. Uzasadnione jest ograniczenie udziału oficjalnych delegacji na rzecz akcji wymiany 
młodzieŜy.  
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 5 „za” jednogłośnie. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie nawiązania 
partnerskich stosunków z miastem Volterra. 
 
Ad. 8 
 Pan Marceli Czerwiński poinformował, Ŝe na najbliŜszej sesji będzie przedstawiona 
informacja na temat aktualizacji Regionalnej Strategii Rozwoju Woj. Świętokrzyskiego do 
2020 r. 
W związku z tym wszyscy Państwo radni będą mieli moŜliwość zapoznania się ze zmianami 
proponowanymi w tym dokumencie. 
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Ad. 9 
 Pan Marceli Czerwiński udzielił głosu mieszkańcowi Sandomierza, który zwrócił 
uwagę na rolę Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz poprosił o podjęcie inicjatyw i działań 
zmierzających do stworzenia sprzyjających warunków dla potencjalnych inwestorów oraz 
przedsiębiorców działających w Sandomierzu. 
 
Ad. 5 
 WNIOSKI KOMISJI: 
Komisja prosi o udzielenie informacji  na temat aktualnej współpracy z miastami 
partnerskimi Sandomierza. 
 Pan Marceli Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

      Marceli Czerwiński  
    Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,  

      Turystyki i Promocji 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


