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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Nauki, O światy, Kultury i Sportu Nr 9/9/2007 

w dniu 18 maja 2007 rok, godz. 14,00 - Ratusz 
 
  
  
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni - jak załączona lista 
obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) 
 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad   –   5 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Bezpieczna nauka i praca w gimnazjach – informacja dyrektorów szkół 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budŜetu miasta Sandomierza za pierwsze półrocze roku budŜetowego i 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za pierwsze 
półrocze roku budŜetowego samorządu instytucji kultury, 
b) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na 
automatach przy ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”, 
c) w sprawie wydania opinii rady gminy o lokalizacji salonu gier na 
automatach przy ul. Mickiewicza 55 A  - Firma „ Club Fair Play” Sp. zo.o 
z siedzibą w Opolu. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamkniecie porządku obrad.  
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Ad.3 
 
Informację na temat: Bezpieczna nauka i praca w gimnazjach przedstawili: 
(Załączniki Nr 2,3 do Protokołu): 
- Pan Mieczysław Dygas – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, 
- Pan Kazimierz Krzelowski – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu. 
 
 
 
Ad. 4 
 
a) 
 
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania budŜetu miasta Sandomierza za pierwsze 
półrocze roku budŜetowego i informacji o przebiegu wykonania 
planów finansowych za pierwsze półrocze roku budŜetowego 
samorządu instytucji kultury, przedstawił Pan Edward Walas –   
Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następującej zmiany  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
 - w § 2 punkt 2 podpunkt 2 – dopisać literę g) rozliczenie wydatków 
niewygasających. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany jednogłośnie - 5 głosów „za”. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
i Sportu poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz  
z poprawką Komisji. 
Wynik głosowania: 5 głosowania „za”, 0 głosów „wstrzymujących,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wydania opinii 
rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy  
ul. Opatowskiej 8 – Firma „Estrada Polska”. 
 
 Pan Wojciech Czerwiec prosi o pisemne wyjaśnienie ostatniego 
zdania zawartego w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały, które 
brzmi: „Biorąc pod uwagę, iŜ uruchomienie salonu w w/w placówce 
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uatrakcyjni walory miasta, Rada Miasta Sandomierza pozytywnie 
zaopiniowała wniosek firmy „Estrada Polska” Sp. z o.o. z Opola o zmianę 
lokalizacji salonu gier na automatach z lokalu przy ul. Rynek 27  
na ul. Opatowską 8”. 
Radny pyta, co wpłynie na uatrakcyjnienie miasta? 
 
Komisja prosi o dokonanie zmian w uzasadnieniu do przedmiotowego 
projektu uchwały. 
 
Komisja wnioskuje o wykreślenie ostatniego zdania zawartego  
w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały, które brzmi: 
„Biorąc pod uwagę, iŜ uruchomienie salonu w w/w placówce uatrakcyjni 
walory miasta, Rada Miasta Sandomierza pozytywnie zaopiniowała 
wniosek firmy „Estrada Polska” Sp. z o.o. z Opola o zmianę lokalizacji 
salonu gier na automatach z lokalu przy ul. Rynek 27 na ul Opatowską 8”. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały wraz z poprawką pozytywnie – 2 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 
2 głosy „wstrzymujące się”. 
 
 
 
c) 
 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie wydania opinii 
rady gminy o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Mickiewicza 
55 A  - Firma „ Club Fair Play” Sp. zo.o z siedzibą w Opolu oraz 
wysłuchaniu wyjaśnień Pana Albina Sękula – Naczelnik Wydziału  
Nadzoru Komunalnego – zaopiniowała  negatywnie – 1 głos „za”, 2 głosy 
„przeciw”, 2 głosy wstrzymujące się”. 
 
 Pan Wojciech Czerwiec prosi o pisemne wyjaśnienie ostatniego 
zdania zawartego w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały, które 
brzmi: „Biorąc pod uwagę, iŜ uruchomienie salonu w w/w placówce 
uatrakcyjni walory miasta, Rada Miasta Sandomierza pozytywnie 
zaopiniowała wniosek „Clubu Fair Play” Sp. z o.o. z Opola o lokalizację 
salonu gier na automatach w lokalu przy ul. Mickiewicza 55 A/4. 
Radny pyta, co wpłynie na uatrakcyjnienie miasta? 
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Ad. 5,6 
• Pani Ryszarda K.∗ złoŜyła na ręce Przewodniczącego Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu pismo, w którym prosi  
o przydział lokalu w Sandomierzu przy ul. Rynek 20 (pismo stanowi 
Załącznik Nr 4 do Protokołu). 

     Pani Ryszarda K.∗ zwróciła się do członków Komisji    
    Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu z prośbą o poparcie Jej starań  
    o przydział lokalu w Sandomierz przy ul.  Rynek 20. 

 
Wniosek Komisji 
 Komisja po zapoznaniu się z w/w pismem i wysłuchaniu  
Pani Ryszardy K.∗ wnioskuje o przydzielenie Państwu K.∗ lokalu przy ul. 
Opatowskiej 20, który jest przystosowany do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie - 5 głosów „za”. 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Wydawnictwo Samorządowe Spółka z o.o. Tygodnik Nadwiślański 
oferuje druk wraz z „Tygodnikiem Nadwiślańskim – „Ucho Igielne”, 

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof  
Z. Strzeleckiego w Sandomierzu prosi o pomoc w dozorze terenu 
szkoły. 

• Międzyszkolna Komisja NSZZ „Solidarność” upowaŜnia Panią 
Małgorzatę Kuter do reprezentowania Solidarności Pracowników 
Oświaty w pracach Komisji Samorządu Miasta Sandomierza. 
Jednocześnie prosi o informowanie o terminach posiedzeń Komisji. 

• Burmistrz Sandomierza przekazuje Statut Sandomierskiego Klubu 
Sportowego „Wisła”. 

• Burmistrz Miasta Sandomierza przekazuje odpowiedź na wniosek 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu dot. wsparcia finansowego 
Klubu Sportowego „Wisła” Sandomierz. 

• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału ul. Rynek 3a  
w Sandomierzu prosi Burmistrza o ponowne rozwaŜenie decyzji dot. 
likwidacji jednego oddziału klasowego – trzecia klasa gimnazjalna 
(pismo stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu). 

Komisja wnioskuje o cofniecie decyzji dot. likwidacji jednego oddziału 
klasowego (jedną z trzecich klas gimnazjalnych). 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie – 5 głosów „za”. 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osbowych. 
∗  
∗  
∗  
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Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu prosi Pana Burmistrza  
o przekazywanie informacji dotyczących zmian w oświacie. 
 

 
 
Ad. 7 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
 
 
 
 
 

         Andrzej Majewski 
                                                                      Przewodniczący  
                                                 Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
      
                                                                      
 
 Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


