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Protokół Nr 27/4/2013 
Komisja Nauki, O światy, Kultury i Sportu 

dn. 30 sierpnia 2013 roku 
 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu przywitał obecnych. Stwierdził na podstawie listy obecności brak quorum. 
Poinformował, że Komisja omówi tematy przewidziane w porządku obrad 
dzisiejszego posiedzenia nie wydając opinii. 
 
Projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za 

świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu płatnego 
pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Sandomierz. 

4. Ustalenie terminu i tematyki następnego posiedzenia Komisji związanego  
z realizacją planu pracy na 2013 rok. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/2744/13 dofinansowanie 
prac konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej, 
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/3352/13 dofinansowanie 
prac konserwacja zbiorów Biblioteki Diecezjalnej, 
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/3198/13 dofinansowanie 
prac modernizacja instalacji elektrycznej w kościele p.w. ducha Świętego, 
- Starosta Sandomierski znak: Fn.3021.33.2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie 
dofinansowania prac konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej, 
-  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Kielcach znak: SD.5124.1.15.2013 
dofinansowanie prac konserwatorskich dla Kościoła Parafialnego p.w. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła, 
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dot. obniżenia kosztów wstępu do 
muzeów dla dzieci do lat 16-tu, 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia szkole. 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Pan Andrzej Majewski poprosił obecną na posiedzeniu Panią Ewę Kondek – 
Zastępcę Burmistrza Sandomierza – o przedstawienie uzasadnienia do projektu 
uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne oraz czasu płatnego pobytu dzieci w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 
Pani Ewa Kondek przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu wskazując że: 
- od 1 września br. obligatoryjnie opłaty pobierane od rodziców za pobyt dziecka  
w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, nie mogą być wyższe 
niż 1 zł za każdą godzinę, 
- dotychczasowa opłata w tym zakresie w sandomierskich placówkach  wynosiła 2,40 
zł 
- dotacja celowa MEN deklarowana do końca br. wynosi 103,50 zł na jedno dziecko 
miesięcznie, 
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- miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi obecnie 926,63 zł. 
Pani Ewa Kondek wniosła poprawkę do omawianego projektu uchwały: w § 7 skreśla 
się sformułowanie „z mocą obowiązywania od 1 września 2013 r.” 
 
Pan Andrzej Majewski zaproponował zorganizowanie w dniu 9 września o godz. 
13.00  posiedzenia komisji celem realizacji przyjętego planu pracy na 2013 rok. 
Komisja  omówi przebieg akcji „Lato w mieście”, przyjmie informację o bieżącej 
działalności MOSiR i SCK, oraz zrealizuje punkt rozpatrzenie pism skierowanych do 
Komisji.  
Radni przychylili się do powyższej propozycji. 
Pan Andrzej Majewski podziękował obecnym za udział w spotkaniu. 
        
 

       Andrzej Majewski 
    Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
    
 


