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Protokół Nr 26/3/2013 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

dn. 11 czerwca 2013 roku 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Ad. 1 

 Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
Komisji i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 

 Przewodniczący  przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 
5. Pisma bieżące: 

• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – nadanie nazwy ulicy im. J. Iwaszkiewicza znak: 
MLS-7/2013 z dnia 20 maja 2013r. 

• Wojewoda Świętokrzyski – skarga PTTK Oddz. W Sandomierzu na działania Burmistrza 
Sandomierza w związku z eksmisją z obiektów „Brama Opatowska” Trasa Podziemna” 
znak: PNK-III.1411.39.2013 z dnia 29 maja 2013r. 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Pan Marcin Marzec poprosił o przyjęcie w/w dokumentu w głosowaniu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 4 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał: 
1/ w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok, 
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok, 
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na 
lata 2013-2026 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Marcin Marzec poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do w/w uchwał w głosowaniu. 
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok, 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 
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Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Sandomierz na lata 2013-2026 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

• Muzeum Okręgowe w Sandomierzu – nadanie nazwy ulicy im. J. Iwaszkiewicza znak: 
MLS-7/2013 z dnia 20 maja 2013r. 

Przewodniczący obrad odczytał w/w pismo 
W dyskusji radni ustalili, że do nazewnictwa ulic należy podejść kompleksowo, ponieważ 
wpłynęło do Rady już kilka propozycji nazw ulic i placów. Zwrócono także uwagę, że błędem 
jest nadawanie nazw ulicom znajdującym się w planach zagospodarowania przestrzennego, a 
nie istniejącym faktycznie. Zgodnie ze Statutem Miasta Komisją merytoryczną w tym temacie 
jest komisja Praworządności. 

• Wojewoda Świętokrzyski – skarga PTTK Oddz. W Sandomierzu na działania Burmistrza 
Sandomierza w związku z eksmisją z obiektów „Brama Opatowska” Trasa Podziemna” 
znak: PNK-III.1411.39.2013 z dnia 29 maja 2013r. 

Pan Marcin Marzec odczytał w/w pismo. 
W dyskusji radni mówili między innymi: 
- czy radni powinni uczestniczyć w negocjacjach pomiędzy miastem a PTTK, 
- Pan Jacek Dybus poinformował, że komisja Rewizyjna gromadzi dokumenty w sprawie. Po 
dokonaniu analizy spotka się z przedstawicielami obu stron konfliktu. 
Przewodniczący obrad podkreślił, że Komisja Rewizyjna jest właściwa do rozpatrywania skarg 
na działalność Burmistrza a ostateczną decyzję podejmuje Rada Miasta na sesji, wszystkim 
nam zależy na szybszym zakończeniu sporu.  
Ad. 6 

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
     Marcin Marzec 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
Protokołowała: R. Tkacz 

 


