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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Nauki, O światy, Kultury i Sportu Nr 7/7/2007 

w dniu 23 kwietnia 2007 rok, godz. 15,00 - Ratusz 
 
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni - jak załączona lista 
obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
 
Przyjęty porządek obrad – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału   
w głosowaniu. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Bezpieczna nauka i praca w szkole podstawowej – informacja 
dyrektorów szkół. 
4. Informacja o działalności placówek oświatowych i działaniach 
edukacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych w 2006 roku. 
5.Opiniowanie projektów uchwał:  
a) w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastami: Nisko, 
Stalowa Wola i Tarnobrzeg, 
b) w sprawie nawiązania partnerskich stosunków z miastem Ostróg na   
    Ukrainie, 
c) w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie   
     dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   
     Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa centrum sportu  
     i rekreacji w Sandomierzu”, 
d) w sprawie poparcia dla działań mających na celu pozyskanie  
       dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   
       Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wzmocnienie zasobów  
       dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – etap II”. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
8. Zamkniecie porządku obrad.  
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Ad.3 
 
Informację na temat: Bezpieczna nauka i praca w szkole podstawowej 
przedstawili: (Załączniki Nr 2,3, 4,5 do Protokołu): 
- Pani Ewa Gracz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu 
- Pan Grzegorz Socha –Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu 
- Pan Jan Orzeł – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu 
- Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
   w Sandomierzu 
 
 
Ad. 4 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu po zapoznaniu się z informacją 
o działalności placówek oświatowych i działaniach edukacyjnych miejskich 
jednostek organizacyjnych w 2006 roku przyjęła ją jednogłośnie 
pozytywnie – 7 głosów „za”. 
 
 
Ad. 5 
 
a) 
 
Projekt uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków  
z miastami: Nisko, Stalowa Wola i Tarnobrzeg przedstawiła Pani Ewa 
Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
zaopiniowali pozytywnie – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
 
b) 
 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie nawiązania 
partnerskich stosunków z miastem Ostróg na Ukrainie wraz  
z uzasadnieniem oraz wysłuchaniu wyjaśnień Pani Ewa Kondek  
– Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – zaopiniowała 
jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za”. 
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c) 
 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
przedstawił projekt uchwały w sprawie poparcia dla działań mających 
na celu pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu”. 
 Poddany pod głosowanie w/w projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za”.  
 
 
d) 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie poparcia dla 
działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla przedsięwzięcia 
pod nazwą „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego – etap II”. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan 
Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.  
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za”. 
 
Ad. 6 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Komisja Rewizyjna Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” 
ul. Koseły 3A informuje, Ŝe: 

- w dniu 20.03. 2007 r. odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie 
Członków SKS „Wisła” Sandomierz, na którym Zarząd Klubu podał 
się do dymisji( w załączeniu protokół), 
- stowarzyszenie nie posiada Zarządu zdolnego do działań prawnych. 
 
• Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Maciejowskiego 17  

w związku z nowymi taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzenie ścieków od 1 kwietnia 2007 prosi o ponowne 
sprawdzenie i weryfikacje kosztów pod względem moŜliwości  
i celowości ich ponoszenia. 
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Ad. 7 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o rozwaŜenie moŜliwości sprzedaŜy mieszkań na 
Starym Mieście (tam gdzie jest uregulowana sytuacja prawna). 
 
 
 
Ad. 8 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
 
 
 
 
 

         Andrzej Majewski 
                                                                      Przewodniczący  
                                                 Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
      
                                                                      
 
                                                                
                                                                 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 
 


