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Protokół Nr 30/2/2009 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

 w dniu 26 stycznia 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”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Propozycje do planu pracy Komisji na 2009 rok. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2008. 
5. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie: 
a) zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  
     dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym   
     powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo –   
     wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
b) przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami   
       pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku  
        publicznego w roku  2009. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 

Pan Andrzej Majewski    - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu przestawił Członkom Komisji projekt planu pracy Komisji na 2009 rok – 
zapytał o ewentualne poprawki. 
Wobec braku zgłoszeń w tej materii Pan Przewodniczący Komisji poddał pod 
głosowanie projekt planu pracy Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu oraz  
na podstawie jego wyniku ( 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych) stwierdził jednomyślne przyjęcie go przez Komisję. Przedmiotowy 
projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 
 

Ad. 4 
Pan Andrzej Majewski  - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  

i Sportu w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym Członkom Komisji 
Sprawozdania z działalności Komisji w 2008 roku, zwrócił się o zgłoszenie 
ewentualnych uwag do jego treści. 
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Wobec braku uwag - Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2008 roku  oraz na podstawie jego wyniku  
( 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) stwierdził 
przyjęcie go przez Komisję. Sprawozdanie  z działalności Komisji za 2008 rok stanowi 
załącznik Nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 5 
 
a) 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła uzasadnienie do zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowo –  wychowawczych prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

 
b) 

Projekt uchwały w sprawie przyj ęcia Programu współpracy Miasta 
Sandomierza z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku  publicznego w roku 2009 wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7   głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji dot. działalności organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego  
w roku 2008 (np. dwie organizacje). 
 
Ad. 7 

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 
 


