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Protokół Nr 24/8/2008 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

 w dniu 29 września 2008 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 16.00 
Godzina zakończenia – 18.30 
 
 
 
 
 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 porządek obrad  – 6  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o wykonaniu budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2008 roku w  
    części dotyczącej zakresu działania Komisji. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta na 2008 r., 
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, 
c) utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum    
    Kultury”. 
d) zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu. 
5. Informacja o działalności miejskich jednostek organizacyjnych (w tym placówek  
    oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty oraz zapoznanie się z ofertą  
    w zakresie kultury działających na terenie miasta instytucji, placówek i stowarzyszeń. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 
2008 roku w wersji doręczonej Członkom Komisji – załącznik Nr 2 do Protokołu. 
Szczegółowych informacji udzieliła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Pani Skarbnik poinformowała członków Komisji, Ŝe Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Kielcach, Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu zaopiniowała 
pozytywnie sprawozdanie z przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku. 
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 Po dyskusji Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie - 6 głosów „za”,  
1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych” wykonanie budŜetu  Miasta  
za I półrocze  2008 roku w części dotyczącej zakresu działania Komisji. 
 
Ad. 4 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok  
wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 

Pan Władysław Teter zapytał dlaczego jest wstrzymana budowa stadionu 
sportowego czy jest to spowodowane brakiem środków finansowych na realizację tego 
zadania. 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza odpowiadając na powyŜsze 
pytanie oświadczyła, Ŝe na inwestycje zaplanowane w budŜecie miasta na 2008 rok  
nie brakuje pieniędzy i nie są wstrzymane prace ze względu na brak środków.  
W budŜecie na 2008 rok są zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania pod 
nazwą „Budowa stadionu sportowego”. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”,   0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, 
wraz z uzasadnieniem. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 7   głosów „za”,  0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
c) 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury  
o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”  przedstawiła Pani Ewa Kondek – 
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o wyjaśnienie i rozwiązanie problemu dot. wydania zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych w „Cafe Galeria” przy ul. Rynek 25/26 – gdzie 
siedzibę będzie miało równieŜ Sandomierskie Centrum Kultury.  
Projekt Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury w § 13  mówi Ŝe, Sandomierskie 
Centrum Kultury moŜe prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie 
m.in. usługi gastronomiczne z wyłączeniem alkoholu. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty:  6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu.  
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Komisja proponuje aby rozszerzyć teren działania Sandomierskiego Centrum 
Kultury z terenu miasto Sandomierz na teren Rzeczypospolitej Polskiej jeŜeli nie jest to 
sprzeczne z ogólnymi przepisami (§ 4 projekt statutu Sandomierskiego Centrum 
Kultury. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką Komisji  zaopiniowała pozytywnie –  
6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba 
nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
d) 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola 
Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 6  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału  
w głosowaniu. 
 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z informacją o działalności miejskich jednostek 
organizacyjnych (w tym placówek oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty 
oraz zapoznanie się z ofertą w zakresie kultury działających na terenie miasta instytucji, 
placówek i stowarzyszeń:  

a) Miejska Biblioteka Publiczna, 
b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
c) Gimnazjum Nr 1, 
d) Gimnazjum Nr 2, 
e) Szkoła Podstawowa Nr 1, 
f) Szkoła Podstawowa Nr 2, 
g) Szkoła Podstawowa Nr 3, 
h) Szkoła Podstawowa Nr 4, 
i) Przedszkole Samorządowe Nr 1, 
j) Przedszkole Samorządowe Nr 2, 
k) Przedszkole Samorządowe Nr 3, 
l) Przedszkole Samorządowe Nr 5, 
m) Przedszkole Samorządowe Nr 6, 
n) Przedszkole Samorządowe Nr 7, 
o) Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej, 
p) Muzeum Okręgowe, 
q) Muzeum Diecezjalne, 
r) Biuro Wystaw Artystycznych, 
s) Klub „Lapidarium” Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. 

     Pisemną informację z w/w instytucji, placówek i stowarzyszeń stanowi załącznik  
Nr 3 do Protokołu. 
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Ad. 6,7 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza udzielił odpowiedzi na wniosek 
zawarty w Protokole Nr 22/6/2008 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza udzielił odpowiedzi na wniosek 

zawarty w Protokole Nr 23/7/2008 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza działając w oparciu  

o § 4 Zarządzenia Nr P. 0152/55/07 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 
28.09.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród  
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze  
i trybu zgłaszania kandydatów do nagród przyznawanych przez Burmistrza 
Miasta Sandomierza, prosi o wytypowanie jednego przedstawiciela Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza do udziału  
w pracach komisji nagród, powołanej do zaopiniowania wniosków o przyznanie 
nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 

 
      Komisja wytypowała ze swojego składu Pana Andrzeja Majewskiego  

do udziału w pracach Komisji nagród, powołanej do zaopiniowania wniosków  
o przyznanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej –  
5  głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba  
nie brał udziału w głosowaniu. 

 
 
Ad. 8 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji 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 
 


