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Protokół Nr 37/6/2014 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

dn. 5 czerwca 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Ad. 1 

Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. 

4. Omówienie kalendarza imprez kulturalnych na 2014 rok. 

5. Rozpatrzenie pisma -  Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. Tygodnik Nadwiślański 

(L.dz.269/2014 z dnia 27 maja 2014 r.) – wniosek o dokapitalizowanie spółki. 

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił Pan Cezary 

Gradziński – Skarbnik Miasta. 

W dyskusji zwrócono uwagę: 

-  klub „Wisła” otrzymał całą dotacje przewidzianą w budżecie na 2014 rok, 

 - radni widzą brak woli współpracy Zarządu z Radą Miasta, 

-  dodatkowe wsparcie klubu może oznaczać popieranie niegospodarności. 

Radny Wojciech Czerwiec zgłosił wniosek formalny o wykreślenie zwiększenia wydatków  

w kwocie 70 tys. przeznaczonych na wsparcie SKS „Wisła” W związku z tym należy  

w projekcie uchwały wprowadzić następujące zmiany: 

W § 1 wykreślić pozycję 

DZ. 926 rozdz. 92605 § 4300 o kwotę 70.000,00zł. W związku z tym poprawić kwotę  

w pozycji „Łącznie”  ze  172.000,00 zł na 102.000,00 zł. 

W § 2 wykreślić pozycję  

DZ. 926 rozdz. 92695 § 2820 o kwotę 70.000,00 zł.  W związku z tym poprawić kwotę w 

pozycji „Łącznie”  ze  172.000,00 zł na 102.000,00 zł. 

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały - część II Dotacje dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych  - wprowadzić poprawkę w pozycji 29. Wspieranie finansowe rozwoju 

sportu na terenie miasta Sandomierza (nabór wniosków – sport kwalifikowany) pomniejszyć 

planowaną kwotę o  70.000,00 zł. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Zapytał kto jest za? 
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Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z przyjętym 

wnioskiem. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z wynikiem głosowania stanowisko 

Komisji przedstawi na najbliższej sesji Rady Miasta. 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z Kalendarzem imprez turystycznych umieszczonym na oficjalnej 

stronie internetowej miasta. 

Ad. 5 

Pan Andrzej Majewski odczytał pismo Pani Wiesławy Skowrońskiej – Prezesa Zarządu  

Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. Tygodnik Nadwiślański. 

W dyskusji radni zasugerowali rozważenie koncepcji wystąpienia Sandomierza ze spółki  

Przewodniczący komisji zapytał czy powyższe stanowisko popierają wszyscy obecni? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 6 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. 

Komisja bez uwag przyjęła powyższe sprawozdanie. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Wnioski Komisji. 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu biorąc pod uwagę treść uzasadnienia zawartego 

w piśmie Zarządu Wydawnictwa Samorządowego sp. z o.o  w sprawie dokapitalizowania 

spółki w kwocie 50 tys. zł wnioskuje do Burmistrza Sandomierza  o rozważenie koncepcji 

wystąpienia Gminy Sandomierz z udziałów w spółce. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie (4 głosy „za”). 

Ad. 8 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Andrzej Majewski  

    Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 
Protokołowała: R. Tkacz 

 


