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Protokół Nr 25/6/2016 

Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu 

7 kwietnia 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Wojciech Czerwiec. 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok: 

a). dofinansowanie SP Nr, 

b). Gimnazjum Nr 1, 

c). dofinansowanie imprez, 

d). Biblioteka, 

e). modernizacja pływalni. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2016 roku zadania: utrzymanie 

bieżącej działalności BWA w Sandomierzu oraz na wykonanie przez BWA projektu 

związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do 

obiektu użyteczności publicznej w Sandomierzu : Podziemnej Trasy Turystycznej. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2015 rok. 

9. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 

3A 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok  - dofinansowanie 

SP Nr 1 – 20 000,00 zł  w związku z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej. 
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Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytała, kto jest 

za? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

3B 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok – dofinansowanie  

Gimnazjum Nr 1 -  20 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej 

Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu”. 

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

3C 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - dofinansowanie 

imprez „Dzień św. Patryka” „Wianki” „Truskawkowa Niedziela” w kwocie 100 000,00 zł 

przeniesionej z zadania „Budowa oświetlenia ul. Salve Regina”. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę, że planowano pozyskiwanie  środków na ten cel  

z udostępnienia Bramy Opatowskiej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

3D 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok – dofinansowanie 

Biblioteki Miejskiej – 30 000,00 zł na poprawę sytuacji płacowej pracowników,  

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Obecna na posiedzeniu Pani Barbara Rożek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Sandomierzu – wyjaśniła, że środki zaproponowane w omawianej uchwale są przeznaczone 

na wypłatę odpraw dla pracowników odchodzących na emeryturę. 

Podkreśliła, że przy planowaniu budżetu Biblioteki „były zapewnienia o zwiększeniu środków 

w trakcie roku” 

Przewodnicząca Komisji zapytała, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały? 

Głosowano: 5 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

3E 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok - modernizacja 

pływalni  - 100 000,00 zł 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Gajewski. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 
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Komisja bez uwag przyjęła treść projektu uchwały. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2016 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności BWA 

w Sandomierzu oraz na wykonanie przez BWA projektu związanego z promocją twórczości 

artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 

Komisja bez uwag przyjęła treść projektu uchwały. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektu 

użyteczności publicznej w Sandomierzu : Podziemnej Trasy Turystycznej. 

Pan Andrzej Gajewski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Komisja bez uwag przyjęła treść projektu uchwały. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powoływania 

członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawiła Pani Agata Król – 

Inspektor w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 

Uwag nie wniesiono. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad 8 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 2015 rok. 

Komisja bez uwag przyjęła wykonanie budżetu miasta za 2015 rok. 

Ad. 9,10 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

     Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

   Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


