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PROTOKÓŁ NR 3/1/2019 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, TURYSTYKI I PROMOCJI 

posiedzenie w dniu 24 stycznia 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Kazimiera Bednarska, Sylwester Łatka. 

Ad. 1 

Pan Janusz Poński przywitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata Gminy Sandomierz 

do Związku Miast Nadwiślańskich. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

 - Z.W.*)  - „projektowanie zielonego bulwaru”. 

 - A. K.*) – objęcie patronatu wystawy fotograficznej, 

 - A. C.*) – koncepcje rozwoju Sandomierza, 

6. Omówienie planu pracy komisji na 2019 rok. 

7. Omówienie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 rok. 

8. Sprawy różne, wnioski komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata Gminy Sandomierz do 

Związku Miast Nadwiślańskich. 

Pan Janusz Poński odczytał treść projektu uchwały. 

W dyskusji poruszono tematy: 

- wysokości składek członkowskich, 

- korzyści wynikających z członkostwa w Związku Miasta Nadwiślańskich. 

Radny Wojciech Czerwiec zgłosił wniosek o desygnowanie Pana Marcina Marca – Burmistrza 

Sandomierza – na przedstawiciela miasta w Związku Miast Nadwiślańskich. 

Przewodniczący obrad powiedział, że delegata wybierze Rada Miasta Sandomierza na sesji 

natomiast Komisja może zaproponować kandydaturę. 
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Pan Janusz Poński poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  z wpisanym w § 1 

nazwiskiem Pana Marcina Marca. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”. 

Pan Janusz Poński odczytał treść pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady Miasta 

przez Pana Wojciecha Zycha - Pełnomocnika  LOT „Partnerstwo ziemi Sandomierskiej” z dnia 

4.01.2019 r.  

Pismo zawiera ofertę współpracy oraz szczegółowo omawia zakres działania organizacji. 

Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury, Promocji Sportu i Turystyki - powiedział 

między innymi, że: 

- członkostwo w organizacjach turystycznych znacznie zwiększa możliwości w ubieganiu się  

o środki zewnętrzne, 

- ponadto Sandomierz jest uwzględniany we wszystkich materiałach promocyjnych 

dotyczących regionu, np. promocja powiązana z okolicznymi winnicami. 

W dyskusji radni pytali między innymi: 

- jaki jest koszt uczestnictwa w tej organizacji, 

- czym się różni działalność LOT od działalności PTTK, czy te działalności się nie pokrywają, 

Radna Renata Kraska powiedziała, że LOT działał w przeszłości, głównie widoczne są 

działania w rejonie Gór Pieprzowych, gdzie utworzono taras widokowy, oznakowano szlak 

pieszy i inne. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy nie powiela się tu działalności punktów informacji 

turystycznej czy też PTTK. Może powstaną nowe miejsca pracy, a prace będą zlecane np. 

PTTK – owi. 

Pan Janusz Poński zasugerował, żeby po roku działalności LOT komisja podsumowała 

działalność. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto 

jest za? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji: 

Przewodniczący komisji odczytał pismo Pani Z.W.*)  z dnia 21 stycznia 2019 r. w którym 

mieszkanka wnosi o przeanalizowanie tematu - „projektowanie zielonego bulwaru” na 

posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 
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Przewodniczący komisji powiedział, że planowana inwestycja budzi wiele dyskusji, zapytał: 

- kto jest autorem koncepcji budowy parkingów na terenie Bulwaru? 

- czy były prowadzone analizy w tym zakresie?  

-na jakim etapie jest projekt zagospodarowania tego terenu? 

- czy gmina poniosła już jakieś  koszty związane z realizacją tej inwestycji? 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego - powiedział 

między innymi: 

„Pomysł na zagospodarowanie tego terenu  funkcjonuje w Urzędzie już od dawna, w tej 

chwili trudno jest ustalić jego autora. W roku 2016 miasto przejęło omawiany teren od 

RZGW i opracowało wstępną koncepcję jego zagospodarowania”. 

Mówca przedstawił (mapę) projekt zagospodarowania terenu oraz omówił poszczególne 

zadania: 

-  utworzenie 500 miejsc parkingowych oraz 10 dla autobusów. „Była propozycja utworzenia 

pola kempingowego, ale ze względu na to, że jest to teren zalewowy, nie uzyskano 

odpowiednich zgód. Planowane parkingi miały być obsługiwane zjazdem istniejącym, 

niestety GDDKiA nie wyraziło na to zgody i wskazano inne miejsce zjazdu w pobliżu parkingu 

przy „Spichlerzu”. 

-  budowę kładki - nad kanałem - w postaci mostu zwodzonego lub obrotowego, „ze względu 

na wysoki koszt zrezygnowano z tego pomysłu na rzecz przeprawy flisackiej”. 

- budowę chodnika wzdłuż ul. Krakowskiej oraz  szklanej „promenady” wzdłuż linii brzegowej 

starego portu, „w związku z koniecznością przesunięcia punktu zjazdu na parkingi, 

zrezygnowano z tego pomysłu”. 

- utworzenie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w tym piaszczystej plaży, ciągów 

pieszo - rowerowych, sceny oraz wieży widokowej (po drugiej stronie kanału starego portu) 

Pan Krzysztof Kwieciński podkreślił, że „są to tylko koncepcje i do końca nie wiemy, które  

z koncepcji będą wykonane”. 

Radny Mariusz Prezgot powiedział między innymi, że Sandomierz jest miastem 

nadwiślańskim a projekt zakłada takie zagospodarowanie części bulwaru, które uniemożliwia 

spokojne korzystanie z nabrzeża przez licznych sandomierskich wędkarzy. Wyraził negatywną 

opinię o przedstawionej koncepcji. 

W dyskusji głos zabrała również Pani Z.W.*),  stwierdziła że „nareszcie nie będzie tej szklanej 

promenady jest to ogromny sukces”. Zapytana o treść skargi złożonej do GDOŚ  w Warszawie 

w sprawie łamania przez władze miasta zasad obowiązujących w statusie miasta „Pomnika 

Historii” poprzez budowę między innymi omawianych parkingów przyznała, że teren 

planowanych inwestycji  leży poza strefą ochrony „Pomnika Historii”. 

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że w ramach „endogeniczności” zgłoszone zostały 

następujące inwestycje: 
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- parking, kładka, punkt zrzutu ścieków, ciąg pieszo rowerowy, wieża widokowa i przystań  

w rejonie Gór Pieprzowych. 

Pani Z.W.*)  zapytała, czy wszystkie wspomniane obiekty muszą być zrealizowane? 

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział między innymi, że poszczególne obiekty mogą być 

„okrojone” lub ulec modyfikacji. „Konkurs jest dwuetapowy, jesteśmy po pierwszym etapie. 

Nasze  pomysły zostały zaakceptowane, teraz musimy  uzyskać decyzje administracyjne, żeby 

móc je realizować. Pierwszy etap polega na sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym 

i przyznaniu punktacji. Jesteśmy po pierwszym etapie. Teraz jesteśmy w drugim etapie -  

tworzymy dokumentacje projektowe”. 

W dalszej dyskusji zwrócono uwagę: 

- na jakim etapie jest dokumentacja projektowa? 

- czy jest możliwość zapoznania się z kosztorysami inwestycji? 

- czy komisja może mieć wpływ na planowane inwestycje i w którym momencie. 

Pan Krzysztof Kwieciński powiedział, że w chwili obecnej trwają prace nad uzgodnieniami 

środowiskowymi. Miasto zostało zobowiązane do wykonania ponownego raportu 

oddziaływania na środowisko 

Pan Janusz Poński w podsumowaniu dyskusji powiedział, że Komisja Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji w miesiącu marcu zapozna się z zakresem planowanych 

inwestycji w ramach programów: 

- Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021) oraz 

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych (2018-2022). 

Podkreślił, że „wspólnie można wnieść wiele cennych uwag i sugestii” 

Pan Krzysztof Kwieciński poprosił, aby „wszelkie pomysły kierować na piśmie do Burmistrza”.   

Pani Z.W.*) podziękowała radnym za „wnikliwe potraktowanie ważnej sprawy jaką jest 

zagospodarowanie bulwaru”. Stwierdziła, że „nareszcie wszystko jest dla niej jasne”. 

Pan Janusz Poński podziękował Panu Krzysztofowi Kwiecińskiemu za przedstawienie 

informacji. 

Przewodniczący obrad odczytał pismo Pana A.K.*) w sprawie objęcia patronatem wystawy 

fotograficznej. 

Poinformował, że w tej sprawie osobiście rozmawiał z Panem K.*). Uważa, że „objęcie 

patronatem powinno być normą, jest to nasz rodzimy artysta”. Otwarcie wystawy nastąpiło 

w dniu 12 stycznia br. patronat objął Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

natomiast miasto przekazało wiele materiałów promocyjnych. 

 

Przewodniczący odczytał pismo Pana A.C.*) zawierające szereg ciekawych pomysłów na 

temat rozwoju Sandomierza. 
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Radni przychylili się do sugestii, aby na jedno z posiedzeń zaprosić autora pisma. 

 

Ad. 6 

Omówienie planu pracy komisji na 2019 rok. 

L.p. Temat Termin 

1. Opiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2019 rok  
w działach: 630 – turystyka i 750 75 – promocja jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Przyjęcie planu pracy na 2019 rok. 

Styczeń 

2. Promocja Sandomierza  – zapoznanie się z planem działania: 
Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki  UM, 
Sandomierskiego Centrum Kultury oraz  Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji na 2019 rok. 

Luty 

3. Omówienie przygotowań miasta do sezonu turystycznego 2019: 
– kalendarz imprez turystycznych i promocyjnych /targi/ 
- przygotowanie obiektów turystycznych do sezonu /Trasa 
Podziemna, Brama Opatowska/ 
- przygotowanie do sezonu -  Muzeum Okręgowe, PTTK 

Marzec/Kwiecień 

4. Analiza realizacji inwestycji miejskich przewidzianych w planach: 
- „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i 
rozwoju na lata 2018–2021” 
- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez 
wykorzystanie potencjałów endogenicznych 2018-2021” 

Maj 

5. Informacja o stanie współpracy z miastami partnerskimi  
Sandomierza.  
Przyjęcie informacji nt. kluczowej inwestycji – budowa nowego 
mostu i Lwowskiej Bis 

Czerwiec 

6. Informacja nt. terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe i inwestycje w mieście. 
Zapoznanie się z planami rozwoju gospodarczego Sandomierza 
/pozyskiwanie środków zewnętrznych/. 

Sierpień 

7. Zapoznanie się z planami rozwoju spółek miejskich – PGKiM  
i PEC. 

Wrzesień 

8. Analiza sezonu turystycznego i opracowanie wniosków  
w zakresie rozwoju turystyki. 

Październik 

9. Zapoznanie się z działalnością oraz planami rozwoju zakładu 
budżetowego Targowiska Miejskie. Propozycje komisji do 
budżetu miasta na 2020 rok. 

Listopad 

10 Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w 2019 roku. Grudzień 

11. Opiniowanie pism i projektów uchwał z zakresu działalności 
komisji. 

Według potrzeb 

12. Wspieranie wszelkich inicjatyw przyczyniających  się do rozwoju 
gospodarczego miasta oraz wszelkich działań  związanych  
z promocją Sandomierza. 

Na bieżąco  

13. Analiza wniosków złożonych do budżetu miasta na 2020 rok  
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W dyskusji ustalono, że w punkcie 9. należy zmienić sformułowanie „propozycje komisji do” 

na „opiniowanie”. 

Projekt planu pracy z poprawką przyjęto jednogłośnie ( 7 głosów  „za”). 

Ad. 7 

Omówienie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 rok. 

Projekt planu pracy omówił Pan Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta 

Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Sprawy różne, wnioski. 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji jednogłośnie przyjęła wniosek 

dotyczący zorganizowania otwartego konkursu na fotografię Sandomierza, w którym jedną  

z nagród będzie wykorzystanie najlepszych prac przy opracowywaniu kalendarzy miejskich 

na 2020 rok. 

 

Przewodniczący obrad – podsumowując obrady - powiedział , że Jego zdaniem komisja  

w ramach swoich kompetencji powinna skupić się między innymi na omówieniu różnych 

aspektów tworzenia nowego profilu promocji miasta poprzez rozwój turystyki 

kwalifikowanej takiej jak: turystyka sportowa, konferencyjna, targowa, medyczna.  

Ad. 9 

Pan Janusz Poński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

      Janusz Poński – Przewodniczący Komisji 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej 

 

 


