
                                                                                                                                                                                                                                                    
SPRAWOZDANIE  

z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
za 2009r. 

 
 
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta w 2009r. pracowała 
na ośmiu posiedzeniach. Zgodnie z zakresem działalności zawartym w Statucie Miasta 
Sandomierza Komisja zajęła się w pierwszej kolejności opiniowaniem projektu budŜetu na 
rok 2009 w działach:  

 - 630 – turystyka 
 - 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
 - 926 – kultura fizyczna i sport 
 

 Zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miasta Sandomierza  na sesji w 
dniu 11 lutego 2009r. Komisja analizowała Program Operacyjny Turystyki dla Sandomierza 
w 2009roku, w tym kalendarz imprez turystycznych promujących miasto. Uznała, iŜ naleŜy 
dołoŜyć starań by opracowany kalendarz skutecznie rozpropagować wśród instytucji 
znajdujących się na terenie miasta tak, by był on dostępny przez cały rok. 
 
 Komisja analizowała działania zmierzające do utworzenia Centrum Informacji 
Turystycznej w Sandomierzu oraz uruchomienia w obrębie Starego Miasta elektronicznego 
informatora turystycznego.  
 
 Zapoznała się z wypracowanymi przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu ścieŜkami 
promocji miasta poprzez współpracę z mediami lokalnymi, telewizją i portalami 
internetowymi. Komisja zapoznała się takŜe z wykazem wydawnictw w których reklamowany 
jest Sandomierz. 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta opiniowała szereg projektów 
uchwał  między innymi w sprawie: 

• 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”, 

• ustalenia cen i zasad zwolnienia za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 

• 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, 

• przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST” i zabezpieczenia wkładu własnego, 

• przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa 
systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” i zabezpieczenia 
wkładu własnego, 

• udzielenia pomocy Powiatowi Sandomierskiemu na utrzymanie bieŜącej działalności 
Biura Wystaw Artystycznych. 

 
  
 



 
 
 Komisja  interesowała się równieŜ warunkami pracy twórców sandomierskich i 
wypracowała wnioski do Burmistrza Sandomierza dotyczące wsparcia ich działalności. 
 
 Komisja na bieŜąco przekazywała swoje wnioski, sugestie i opinie w zakresie 
podejmowanej problematyki Burmistrzowi Miasta Sandomierza do rozpatrzenia i 
ewentualnego wykorzystania w bieŜącej działalności  na rzecz miasta. 
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