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Protokół Nr 31/3/2009 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

 w dniu 9 lutego 2009 rok 
 
 
 
 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  – 7 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. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę  
      oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych  
      jednostkach organizacyjnych na terenie  Miasta Sandomierza, dodatków do   
      wynagrodzenia oraz nagród, 
b) przystąpienia Gminy miejskiej Sandomierz do Stowarzyszenia Miast Króla  
       Kazimierza Wielkiego. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na 
terenie  Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  wnioskuje o wprowadzenie następującej 
zmiany w załączniku Nr 2 przedmiotowego projektu uchwały (załącznik Nr 2 do 
przedmiotowego projektu uchwały: 
- w § 4 punkt b  - dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy ze 100 zł miesięcznie   
    podnieść na 110 zł miesięcznie. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 2 głosy 
„przeciw”.  

Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz ze zmianami 
Komisji pozytywnie (4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 2 głosy „przeciw”).  
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b) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy miejskiej Sandomierz do Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza 
Wielkiego wraz z uzasadnieniem zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
Ad. 4,5 
 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKIS. 4300-5/09 

odpowiedź na wniosek Komisji Rady Miasta Sandomierza z posiedzenia  
w dniu 19 stycznia 2009 roku w sprawie dotacji Przedszkola specjalnego 
prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. 

 
• Pan Andrzej Bolewski w związku z powołaniem Sandomierskiego Centrum 

Kultury wnioskuje o przekazanie kamienicy Oleśnickich na siedzibę centrum 
oraz jego działalność statutową i merytoryczną. 

 
 

 
Ad. 6 

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 
 


