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Protokół Nr 4/4/2007 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 19 lutego 2007 roku – godz. 14,30 - Ratusz 
                                  
 
 
                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – 
Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (Załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 1 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu oraz na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. 2 
 
Przyjęty jednomyślnie (7 głosów „za”) porządek obrad: 
  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa      
   Miasta Sandomierza Panu Wiesławowi Myśliwskiemu. 
4. Opinia do projektu budŜetu na 2007 rok w działach: 
- 801 – oświata i wychowanie, 
- 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 
- 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
- 926 – kultura fizyczna i sport 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamkniecie porządku obrad.  
 
 Ad.3 

 
 Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Sandomierza Panu Wiesławowi Myśliwskiemu przedstawiła Pani  
Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
Poddany pod głosowanie w/w projekt uchwały został zaopiniowany  
jednogłośnie pozytywnie – 7 głosów „za” (jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu). 
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Ad.4  
 
Po dyskusji oraz złoŜeniu stosownych wyjaśnień przez Panią Ewę Kondek - 
Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Komisja przyjęła  
w głosowaniu jawnym opinię następującej treści: 
                                                                
                                                      Opinia  
      Komisji Nauki, Oświaty i Sportu Rady Miasta Sandomierza z dnia  
     19 lutego 2007 roku do projektu uchwały Rady Miasta Sandomierza  
         w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Sandomierza na 2007 r. 
 
                Na podstawie § 72 i 76 Statutu Miasta Sandomierza oraz § 3 i § 11  
ust. 3 Załącznika Nr 6 do Statutu Miasta Sandomierza – Zasady i tryb działania 
komisji stałych Rady Miasta (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 240, 
poz. 2287), § 2 ust. 2 Uchwały Nr XVI/106/99 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
2 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŜetu gminy oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budŜetu – Komisja po rozpatrzeniu przedłoŜonego przez Burmistrza 
Sandomierza  projektu budŜetu wydała  następującą opinię : 
 

1. Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały w zakresie działania Komisji 
t.j. w działach dotyczących: 
    - oświaty i wychowania – dział 801 (jednogłośnie 8 głosów „za”), 
    - edukacyjnej opieki wychowawczej –  dział 854 ( jednogłośnie 8   
       głosów „za”), 
    -  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dział 921 (6 głosów  
       „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) wraz z  
      wnioskami Komisji, 
    - kultury fizycznej i sportu - dział 926 (6 głosów „za”, 2 głosy  
     „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) wraz z wnioskami  
     Komisji. 
2. Komisja postanowiła przedłoŜyć przedmiotową opinię Komisji 

BudŜetu i Finansów. 
 
Przyjęte w głosowaniu jawnym wnioski Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
                   i Sportu do   projektu budŜetu miasta na 2007 rok: 
 
Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków: 

• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność – 
zwiększenie o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195) w tym: 

      - Zespół „Ziemia Sandomierska” – zwiększyć o 15.000,00 zł (str. 66) 
      - Zespół „Alma Dance” – zwiększyć o 5.000,00 (str. 66) 
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      - Edukacja filmowa: „Filmy Młodego Widza” (zakup biletów do kina dla 
dzieci i młodzieŜy szkolnej) – zwiększyć o 5.000, 00 zł ( str. 66) 
      - Partnerstwo z Emmendingen i Newark –on – Trent, oficjalne kontakty   
        zagraniczne miasta, urządzenie sali partnerstwa miast 25.000,00 zł  
        (str. 65) 
 
Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków: 
• Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Pozostała działalność – 

zmniejszenie  
o 50.000,00 zł (Dz. 921, Rozdz. 92195), w tym: 

      - Gala Tańca – Sandomierz 35.000,00 zł (str. 66) 
      - Edukacja ekologiczna przy wykorzystaniu metod i technik animacji   
       kultury 15.000,00 zł (str. 65) 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”. 
                                                                                     

Ad. 5 
Pani Agnieszka Frańczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu odczytała następujące pisma: 
 

• Pismo Wojewody Świętokrzyskiego (wraz z załącznikami), w którym 
Wojewoda przekazuje skargę Pani Edyty Kalety dotyczącą organizacji 
zajęć dla dzieci, młodzieŜy jak równieŜ dorosłych w zakresie działalności 
kulturalnej na terenie Sandomierza. 

• Pismo Rodziców dzieci uczęszczających do CEKDiM, w którym rodzice 
proszą o uwzględnienie projektu porozumienia przedstawionego przez 
Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu „Flik”. 

• Wniosek Klubu Radnych „Kocham Sandomierz” o utworzenie Miejskiej 
Instytucji Kultury. 

• Pismo Zespołu muzycznego Hambawenah – Grzegorz Świtalski,  
w którym Zespół zwraca się z prośbą o dofinansowanie nagrania  
i wydania płyty Zespołu Hambawenah w wysokości dwudziestu tysięcy 
złotych. 

• Pismo Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, w którym Dyrekcja 
Muzeum zwraca się z prośbą o dofinansowanie działalności Muzeum – 
300 tysięcy złotych. 

 
Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje, aby Wydział Edukacji Kultury i Sportu przygotował 
informację dot. moŜliwości przeznaczenia pieniędzy w ramach istniejącego 
projektu budŜetu na zadania wymienione w przedstawionych pismach. 
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PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapoznał 
członków Komisji z działalnością Ośrodka Akcji Kulturalnej w Sandomierzu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji wykazu podmiotów, które korzystają z obiektów MOSiR-u  
i na jakich zasadach (odpłatnie, czy nie odpłatnie). 
 
Ad. 6 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o opracowanie koncepcji wraz z regulaminem nagrody 
(niŜszego szczebla niŜ tytuł Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza)  
za zasługi dla Miasta Sandomierza. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 8 głosów „za, 0 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
Ad. 7 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu. 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Komisji 
                                                          Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
                                                                       Andrzej Majewski   
                                                        
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 

 

 

 

 


