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Protokół Nr 24/1/2013 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

dn. 21 stycznia 2013 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Ad. 1 

 

 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad  

obu 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. Sprawy różne. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji  dla szkół  publicznych oraz placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie Gminy  Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  nadania Statutu  samorządowej 

instytucji kultury pod nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. 

6. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza za 2012 rok. 

7. Przyjęcie informacji w sprawie skargi Pani B. K.*). 

8. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji 

9. Przyjęcie planów pracy na 2013 rok. 

10. Wnioski Komisji. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie porządek został przyjęty. 

 

Ad. 3 

 Radny Maciej Kuśmierz poinformował członków Komisji o przykrej sytuacji w jakiej 

znalazł się jego syn - zawodnik klubu SKS „Wisła”. W roku ubiegłym podczas meczu uległ 

skomplikowanej kontuzji. Klub nie chce przedłużyć umowy z zawodnikiem, który będzie 

przechodził skomplikowane i kosztowne operacje i powinien być ubezpieczony. Zwraca się  

z prośbą o poparcie w sprawie udzielenia pomocy zawodnikowi, który nie z własnej winy 

będzie narażony na koszty, których sam nie jest w stanie ponieść. 

 

Ad. 4 

 Komisja zapoznała się z treścią projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Rutkowski – Kierownik Referatu Oświaty. 
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Radni poprosili o wprowadzenie korekty w załączniku nr 3 w rubryce „Dane o faktycznej 

liczbie uczniów” czytelne byłoby wstawienie tabeli. 

Wniosek przyjęto przez aklamację. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  nadania Statutu samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum 

Kultury. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę między innymi  na; 

-   zapis § 14 prowadzenie działalności w zakresie – „usługi gastronomiczne z wyłączeniem 

alkoholu”. Czy zapis ten dotyczy także podmiotów którym SCK wynajmuje pomieszczenia. 

-  kto jest właścicielem pomieszczeń przylegających do Kamienicy Oleśnickich od strony Trasy 

Podziemnej. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad 6  

Przyjęcie informacji o realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza za 2012 rok. 

Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego dokumentu. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Komisja zapoznała się z treścią skargi złożonej przez Panią B. K.*). Mieszkanka Sandomierza 

korzysta z usług przedszkola publicznego w Tarnobrzegu w związku z miejscem pracy. 

Władze Tarnobrzega chcą skreślić jej dzieci z listy podopiecznych ponieważ Burmistrz 

Sandomierza nie zgadza się na finansowanie ich pobytu w przedszkolu. 

Wyjaśnień udzielił Pan Marek Rutkowski. 

Poinformował, że Burmistrz Sandomierza prowadzi negocjacje w tej sprawie z władzami 

Tarnobrzega proponując kwotę 524 zł.  Władze Tarnobrzega wnoszą o wyższą opłatę. 

 

Ad. 8 

Komisje nie wniosły zastrzeżeń do sprawozdań z działalności za 2012 rok i przyjęły je przez 

aklamację. 

 

Ad. 9 

Komisje nie wniosły uwag i przyjęły  plany pracy na 2013 rok. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 10 

Wnioski Komisji: 

 Komisja popiera propozycje Burmistrza dotyczącą wysokości kwoty finansowania 

pobytu dziecka w przedszkolu w Tarnobrzegu i uważa że stawka zaproponowana przez 

Burmistrza jest adekwatna do możliwości finansowych miasta. 
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 Komisja prosi o udzielenie informacji w sprawie własności i dalszego wykorzystania 

pomieszczeń (pokoi) znajdujących się w budynku Kamienicy Oleśnickich od strony Trasy 

Podziemnej. 

 Komisja prosi o wyjaśnienie, czy nie ma sprzeczności między zapisem  § 14 statutu 

SCK - „prowadzenie działalności w zakresie: - usługi gastronomiczne z wyłączeniem 

alkoholu” -  a sprzedażą alkoholu prowadzoną przez podmioty wynajmujące od SCK lokale 

gastronomiczne.  

 Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu wspólnie z Komisją Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji domaga się odpowiedniego potraktowania zawodnika 

Marcina Kuśmierza i  przedłużenie z nim kontraktu na 2013 rok, co umożliwi mu 

skorzystanie z bezpłatnych usług medycznych i zwiększy szansę na szybki powrót do 

czynnego uprawiania sportu.  

Komisja prosi Burmistrza o poparcie powyższego stanowiska i przedstawienie go 

Zarządowi Klubu SKS „Wisła”. 

Pan Andrzej Majewski zapytał kto z radnych jest za poparciem powyższych wniosków. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 11 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku obrad  i 

zamknął posiedzenie. 

        

        Andrzej Majewski 

 

    Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego Komisji Nauki,   

    Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

       Turystyki i Promocji 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., 
w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. 
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


