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Protokół Nr 30/7/2013 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

dn. 27 listopada 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy 

miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

5. Opiniowanie projektu budżetu miasta Sandomierza na 2014 rok w działach: 

 801 – Oświata i wychowanie 

 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 926 – Kultura fizyczna  

6. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.  

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

Komisja przyjęła bez uwag uzasadnienie do projektu uchwały, które przedstawił Pan Cezary 

Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza 

Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Komisja przystąpiła do opiniowania dokumentów związanych z budżetem miasta na 2014 rok 

w działach: 

801 – Oświata i wychowanie 

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

926 – Kultura fizyczna  

 

Uzasadnienie do projektu budżetu przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Radny Marcin Marzec zwrócił uwagę na zmniejszenie wydatków na sport w dziale 926 

dotacje celowe. Zapytał dlaczego wyjątek stanowi dotacja dla szkolenia w zakresie piłki 

nożnej. Zaproponował, aby docenić osiągnięcia młodzieży w piłce ręcznej i wprowadzić 

następującą zmianę: 

W dziale 926 rozdz. 92695 – prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie 

piłki nożnej zdjąć kwotę 5 000, 00 zł i przeznaczyć ją w następujący sposób: 

- 4 500,00 zł dodać do – prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie 

piłki ręcznej 

- 500,00 zł dodać do – prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki 

Pan Andrzej Majewski poprosił o przegłosowanie powyższego wniosku i zapytał kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Pan Andrzej Majewski zapytał - kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu 

miasta na 2014 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta na lata 2014-2026  

z przyjętą powyżej  zmianą. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Powyższą opinię i  wniosek zostanie przedstawiony Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Ad. 6 

Radny Marek Chruściel zaapelował, aby w budżecie miasta na 2015 rok zabezpieczyć większe 

środki na pierwszą pomoc – ratownictwo. 

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zainstalowania toalet na placu zabaw przy ul. 

Żółkiewskiego. Radni pytali również o funkcjonowanie Muzeum Okręgowego, termin 

ogłoszenia konkursu na dyrektora placówki. Omówiono sposób funkcjonowania kas 

biletowych na bulwarze i konieczność  usprawnienia obecnego systemu biletowania. 

  

Ad. 7 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Andrzej Majewski  

    Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 

 
 


