
                                                                                                       

SPRAWOZDANIE  
z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 

za 2008r. 
 
 
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta w 2008r. pracowała 
na dziesięciu posiedzeniach. Zgodnie z nakreślonym zakresem swojej działalności zawartym 
w Statucie Miasta Sandomierza Komisja zajmowała się: opiniowaniem projektu budŜetu na 
rok 2008, , rozpatrywaniem spraw bieŜących i analizowaniem problemów wynikających z 
aktualnych potrzeb pracy Rady Miasta. 
Zrealizowane zagadnienia: 
1. Analiza projektu budŜetu na 2008 rok w zakresie działań Komisji. 
2. Zapoznanie się z Programem Operacyjnym Turystyki dla Sandomierza w 2008 roku. 
       - Kalendarz imprez turystycznych i promocji (targi). 
       - Stan bazy turystycznej. 
       - Promocja bazy turystycznej, promocji bazy hotelowej z uwzględnieniem kwater  
     prywatnych i moŜliwości przyjęcia turystów w 2008 r. 
3. Zapoznanie się z kalendarz imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto  
      Sandomierz w 2008 roku: 
       - imprezy rodzinne, 
       - imprezy sportowe dla dzieci i młodzieŜy. 
4.   Zapoznanie się z informacją dot.  

• Strategii rozwoju gospodarczego Sandomierza – programy operacyjne na 2007r.  

• programów operacyjnych, z których mogą skorzystać stowarzyszenia gospodarcze  
i przedsiębiorstwa działające w mieście. 

• wnioskach do funduszy restrukturyzacyjnych.  
• rozwoju miasta i promocji w Kraju, w Unii Europejskiej oraz w odniesieniu  

do partnerstwa miast. 
• promocji Sandomierza w mediach ze szczególnym uwzględnieniem Internetu oraz  

w innych publikacjach. 
5. Zapoznanie z informacją dotycząca terenów przeznaczonych pod budownictwo  
       mieszkaniowe i inwestycje w mieście. 
6.  Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji Programu Turystycznego i Promocji  
       Sandomierza. 
7.     Informacja dotycząca: 
        - wniosków na realizację zadań związanych z turystyką i promocją miasta.  
        - sprawozdań z wykorzystania dotacji na 2007 r. w zakresie działania Komisji. 
8. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działania Komisji Rozwoju Gospodarczego,  
     Turystyki i Promocji m.in. projekty uchwał w sprawie: 
    - zmiany  uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XV/129/2007 z dnia 28 listopada 2007  
       roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od nieruchomości od 01.01.2008   
       roku. 
   - w związku z przygotowaniami projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej  
      na terenie Starego Miasta w Sandomierzu” do realizacji w ramach Programu  
     Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
  -  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 01.01.2009 r., 
  - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2009 r., 



  -  obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
- przystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz do Organizacji Turystycznej „Szlak 
Jagielloński”. 

W tym czasie dokonano równieŜ analizy zasobów miejsc noclegowych i stanu bazy 
turystycznej. Komisja ściśle współpracowała z: wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu UM, 
klubami sportowymi, organizatorami kultury, sandomierskim oddziałem PTTK oraz 
gestorami bazy turystycznej, szczególnie pod względem przygotowania miasta do otwarcia 
sezonu turystycznego. 

Zgodnie z załoŜeniami planu pracy Komisja na bieŜąco rozpatrywała wszelkie 
kierowane do niej pisma oraz wnioski mieszkańców. 
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