
                                                                                                      
                                                 Plan pracy 
      Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta 
                              Rady Miasta Sandomierza na rok 2010 
                                                                                

Lp. Tematy spotkań, zagadnienia, problemy Termin 
1. Analiza projektu budŜetu. Zatwierdzenie planu pracy Komisji. 

Opinia do projektu budŜetu na 2010 rok. Przyjęcie sprawozdania 
z działalności Komisji w 2009 roku. 

Styczeń 

2. . Program Operacyjny Turystyki dla Sandomierza w 2010r. 
∗ Kalendarz imprez turystycznych i promocji (targi).  
∗ Stan bazy turystycznej w Sandomierzu – analiza prognozy 

rozwoju (ceny, standard)  

Styczeń/Luty 

3. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto 
Sandomierz  
- imprezy rodzinne 
- sportowe dla dzieci i młodzieŜy . 

         
       Luty 

4. Propozycja sesji problemowej dot. turystyki i promocji miasta      Marzec 
5. Strategia rozwoju gospodarczego Sandomierza - programy 

operacyjne na 2010r. Zapoznanie się z programami 
operacyjnymi, z których mogą skorzystać stowarzyszenia 
gospodarcze i przedsiębiorstwa działające w mieście. 
Informacja o wnioskach do funduszy restrukturyzacyjnych. 
Problematyka rozwoju miasta i promocji w Kraju, w Unii 
Europejskiej oraz w odniesieniu do partnerstwa miast. 

 
 

Kwiecień 

6. Ocena promocji Sandomierza w mediach ze szczególnym 
uwzględnieniem Internetu oraz w innych publikacjach. 

Maj 

7. Informacja dot. terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe i inwestycje w mieście. 

Czerwiec 

    8. Propozycje do budŜetu na 2011 rok. Wrzesień 
9. Analiza realizacji Programu Turystycznego i Promocji. Październik  

    10. Analiza i opiniowanie wniosków na realizację zadań związanych 
z turystyką i promocją miasta.  

Październik 
/listopad  

    11. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2010r.  
i opracowanie projektu planu pracy na 2010 r. 

Grudzień  

    12. Współpraca z Komisjami RM w Sandomierzu. Wg potrzeb  
    13. Współpraca z gestorami bazy turystycznej.  Cały rok 
    14. Analiza pism kierowanych do Komisji. Cały rok 
    15. Współpraca ROT województwa świętokrzyskiego. Cały rok 
    16. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i turystycznymi 

działającymi na terenie miasta i kraju. 
      Cały rok 

    17. Udział przedstawiciela Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Turystyki i Promocji w targach turystycznych 
 

 

 
         

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji został  przyjęty  
na XLV Sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 stycznia 2010 roku, Protokół  
Nr 45/2010. 
 


