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Protokół Nr 44/5/2010 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 30 marca 2010 r. 
 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności 
 
Ad. 1 
 Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Komisja przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza potrzeb finansowych Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  w 2010 roku. 
4. Informacja w sprawie działalności Rady Programowej Sandomierskiego Centrum 

Kultury. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 
7.  

Ad. 3 
 Przewodniczący obrad udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu Panu Pawłowi RóŜyłło 
Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. W swoim wystąpieniu mówca nakreślił 
sytuację finansową Muzeum stwierdzając, Ŝe obok Ministerstwa Kultury, Starostwa 
Powiatowego w Sandomierzu oraz Gminy Sandomierz Muzeum jako jednostka takŜe 
pozyskuje środki na swoje utrzymanie poprzez: 

• Organizację imprez komercyjnych 
• Wynajem sal i pokoi 

W piśmie z dnia 15 marca 2010 roku, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu prosi o wsparcie 
finansowe w kwocie 247 tys. zł. na  zorganizowanie wystaw:  „Polskie dziedzictwo”, 
„Chopin”, remont i wyposaŜenie sali edukacyjnej w piwnicach Zamku oraz konserwację 
eksponatów. 
Członkowie Komisji pytali mówcę o prowadzone  negocjacje w sprawie kosztu wystawy 
„Polskie dziedzictwo” oraz alternatywę pozyskania środków w wypadku gdyby nie znalazły 
się one w budŜecie miasta. Analizowali takŜe przesunięcia w budŜecie miasta celem 
udzielenia dodatkowego wsparcia dla Muzeum.  
Ad. 4 
 Przewodniczący obrad przedstawił obecnym pismo Burmistrza EKiS. 0853-50/10 
będące odpowiedzią na wnioski złoŜone przez Pana Zbigniewa Puławskiego podczas dyŜuru 
pełnionego przez Radnych w dniu 9.03.2010r. dotyczące funkcjonowania Rady Programowej 
Sandomierskiego Centrum Kultury. 
 Pan Andrzej Majewski udzielił głosu w tej sprawie Panu Wojciechowi Duminowi 
Dyrektorowi Sandomierskiego Centrum Kultury. Mówca podkreślił, Ŝe Rada Programowa 
SCK to ciało doradcze i opiniodawcze a jego charakter pracy jest określony w statucie SCK. 
Radni interesowali się składem osobowym Rady Programowej i dyskutowali nad zasadnością 
poszerzenia jej liczebności. 
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Ad. 5 
Wnioski Komisji:  
I.  
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o zabezpieczenie kwoty; 

• 52 tys. zł do końca kwietnia br. na zorganizowanie wystawy „Polskie 
dziedzictwo”, 

• 108 tys. zł do końca maja br. na remont sali edukacyjnej w piwnicach Zamku 
w ramach  środków przyznanych w budŜecie na 2010 rok.  

o Kolejny etap to uruchomienie rezerwy budŜetowej i przyznanie obiecanych 
funduszy na planowane zadania. 

 
Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymuj ący się” 
 
II.  
Komisja wnioskuje o rozwaŜenie wprowadzenia zmian w Statucie Sandomierskiego 
Centrum Kultury ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie Rady 
Programowej SCK. 
 
III. 
Komisja przygotuje tezy do debaty społecznej na temat funkcjonowania kultury w 
Sandomierzu 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
      Andrzej Majewski  
 
   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 
 


