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Protokół Nr 5/4/2011 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 19 maja 2011 roku 
 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty Kultury i Sportu. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Pan Andrzej Majewski przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o stanie przygotowań do sezonu turystycznego. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2011r. zadania: utrzymanie bieŜącej działalności 
BWA w Sandomierzu (…) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
(ZEAS) 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2010 roku Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (…) 

7. Sprawy róŜne: 
- pismo SKS „Wisła” z dn. 27.04.2011 r. znak: L.dz. 72/2011. 

 - pismo Burmistrza Sandomierza  znak: G.6840.2.2011.BRA z dnia 02.05.2011r. 
- pismo Zarządu Klubu Tenisa Stołowego Sandomierz 

8. Wnioski Komisji. 
9. Zamknięcie obrad. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku obrad. Obecny 
na posiedzeniu Pan Zbigniew Puławski – przedstawiciel Rady Miasta Sandomierza  
w Radzie Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury – poprosił o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego analizy programu Festiwalu Filmów Niezwykłych 
oraz  działalności SCK. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o przegłosowanie tej propozycji 
Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymuj ących się”. 
 

Wobec wyniku głosowania Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie porządku 
obrad z wniesioną poprawką tj. wprowadzenie punktu dodatkowego porządku obrad – 
punkt 8. Informacja Pana Zbigniewa Puławskiego na temat działalności Rady 
Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury. 
Głosowano: 4 „za”, 1 wstrzymujący się, 0 „przeciwnych” 
 
Pan Andrzej Majewski stwierdził przyjęcie następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o stanie przygotowań do sezonu turystycznego. 
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4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację w 2011r. zadania: utrzymanie bieŜącej działalności 
BWA w Sandomierzu (…) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
(ZEAS) 

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2010 roku Programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi (…) 

7. Sprawy róŜne: 
• pismo SKS „Wisła” z dn. 27.04.2011 r. znak: L.dz. 72/2011. 
• pismo Burmistrza Sandomierza  znak: G.6840.2.2011.BRA z dnia 

02.05.2011r. 
• pismo Zarządu Klubu Tenisa Stołowego Sandomierz. 

8.  Informacja Pana Zbigniewa Puławskiego na temat działalności Rady Programowej 
 SCK 
9.  Wnioski Komisji. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza–  udzieliła obszernej informacji  

o przygotowaniach Sandomierza do sezonu turystycznego. Zwróciła szczególną uwagę na 
obchody Dni Sandomierza w dniu 18 czerwca oraz cykliczne imprezy związane z Muzyką na 
Starówce. 

 
Ad. 4 
Przewodniczący obrad poprosił Panią Ewę Kondek o przedstawienie uzasadnienia do 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na 
realizację w 2011 r. zadania: utrzymanie bieŜącej działalności BWA w Sandomierzu (…) 

Po wysłuchaniu wyjaśnień nie wniesiono uwag do przedmiotowego projektu, uchwały  
w związku z tym Pan Andrzej Majewski poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała proj ekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  
w 2011 r. zadania: utrzymanie bieŜącej działalności BWA w Sandomierzu oraz na 
realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej 
„Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych. 

 
Ad. 5 
Pan Andrzej Majewski poprosił o wniesienie uwag do projektu uchwały w sprawie zmian 

w budŜecie miasta na 2011 rok dotyczących zwiększenia planu wydatków na pomoc 
materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla najbardziej 
potrzebujących. 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag. Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2011 rok (ZEAS) 

 
Ad. 6 
Pan Andrzej Majewski poprosił członków komisji o przedstawienie swoich opinii  

o sprawozdaniu z realizacji w 2010 roku Programu współpracy z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Wobec braku uwag poprosił o przyjęcie przedmiotowego sprawozdania. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 
Ad. 7 
Pan Marcin Marzec odczytał pismo SKS „Wisła” z dn. 27.04.2011 r. znak: L.dz. 72/2011. 
Komisja ustaliła, Ŝe temat ten będzie rozpatrzony na najbliŜszym posiedzeniu w obecności 

Pana Janusz Chabla i Pani Anny Ziółek. 
Pan Marcin Marzec odczytał pismo Burmistrza Sandomierza  znak: G.6840.2.2011.BRA z 

dnia 02.05.2011 r. W związku ze specyfiką tematu Komisja zajmie stanowisko po zapoznaniu 
się ze szczegółami. 

Pan Andrzej Majewski przedstawił pismo Zarządu Klubu Tenisa Stołowego Sandomierz. 
Będące informacją o osiągnięciach Klubu. 

 
Ad. 8 
Pan Andrzej Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Zbigniewa Puławskiego  

o przedstawienie swojej informacji o działalności Rady Programowej SCK. 
Mówca w swoim wystąpieniu skupił się na analizie programu Festiwalu Filmów 

Niezwykłych oraz wniesieniu spostrzeŜeń. Stwierdził między innym: 
 -  przeładowanie programu, 
 - brak odpowiedniego rozpropagowania i złą organizację spotkań metodycznych dla 

    nauczycieli, 
 - brak synchronizacji spotkań (zazębianie się spotkań w tym samym miejscu), 

- do organizacji programu Festiwalu powinni być zaangaŜowani np. Rada   
Programowa SCK,  

 - wadliwe funkcjonowanie biura festiwalowego (brak osób kompetentnych do    
   udzielania informacji o programie, brak informatora pisemnego), 

Pan Zbigniew Puławski poinformował, Ŝe złoŜy swoje uwagi na piśmie. 
 
Ad. 9 
WNIOSKI: 
Komisja odbędzie posiedzenie na terenie stadionu sportowego celem oceny 

współpracy  MOSiR  z   SKS „Wisła”. 
Komisja dokona wizji terenu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonego do 

sprzedaŜy na rzecz dzierŜawcy, w celu wydania opinii. 
Komisja dokona oceny funkcjonowania Rady Programowej SCK i kina Starówka 
Pan Marcin Marzec przedstawił wniosek aby zbadać moŜliwość finansowania 

sandomierskich  klubów sportowych zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 kwietnia 2010 
roku. 

Komisja poparła powyŜsze wnioski. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 
Ad. 10 

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 


