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Protokół Nr 35/7/2009 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

   w dniu 25 czerwca 2009 rok 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14.00 
Godzina zakończenia – 16.45 
 
  
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 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu przedstawił następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja na temat:  
    - przygotowania do akcji letniej, 
    - działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: 
a) ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy podmiotom  
      niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia    
      zysku, na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz kontroli  
      wykonania zadań, 
b) zmian w budŜecie  miasta na 2009 rok, 
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia w budŜecie  miasta na 2009 rok. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty jednogłośnie: 8 głosów „za”,  
0  głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
Ad. 3 
Informację na temat:  
- przygotowania do akcji letniej, 
- działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przedstawili Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
oraz Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
Informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 

 
Komisja wnioskuje o sprawdzenie czy zajęcia odbywają się zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem (harmonogram stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu) i jak są one 
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prowadzone np. w Sandomierskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji oraz w Świetlicach Socjoterapeutycznych. 
 
 
Ad. 4 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu Gminy podmiotom niezaliczanym  
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,  
na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz kontroli 
wykonania zadań. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie (7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).  
 
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2009 rok. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- w § 1 – zmniejsza się wydatki budŜetowe 
  Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 630 000,00 zł 
  Dz. Transport Rozdz. Drogi publiczne gminne, § Wydatki inwestycyjne 
  Zmniejszenie wydatków w § 6050 spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu na realizację    
 zadania„ Budowa ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego” w niŜszej kwocie niŜ była    
  zabezpieczona w budŜecie na rok 2009. 
 
- w § 2 – zwiększa się wydatki budŜetowe 
  Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 o kwotę 600 000,00 zł 
  Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § wydatki inwestycyjne 
  Budynek socjalny – w roku 2009 zostały przeprowadzone kontrole budynków   
  komunalnych będących w zasobach Gminy Sandomierz. W wyniku kontroli został   
  wyłączony z uŜytkowania budynek komunalny przy ul. Portowej 13 i Staromiejskiej 1.   
  W związku z tym zachodzi pilna potrzeba budowy budynku socjalnego. Przewidywana   
  w budŜecie kwota500.000 zł jest za mała, dlatego zwiększa się wydatki w tym dziale  
  o 600.000zł. Planowana jest budowa budynku socjalnego o 32 mieszkaniach. 
 
 Dz. 800 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł 
 Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły podstawowej wydatki inwestycyjne 
 Budowa boiska „Orlik” – kwota 30.000 w 2009r przeznaczona jest na wykonanie   
 projektu boiska „Orlik”. Zgodnie z zasadami przyznania dotacji na boiska „Orlik”   
 naleŜy posiadać na dzień składania wniosku pełną dokumentację techniczną wraz  
 z pozwoleniem na budowę. Termin składania wniosków – początek 2010r. Aby moŜna    
 było ubiegać się o dofinansowanie w/w boiska w 2010r – naleŜy przygotować   
 niezbędną dokumentację. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
negatywnie ( 0 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 6 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).  
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c) 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającym uchwałę  

w sprawie uchwalenia w budŜecie  miasta na 2009 rok. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- Zmiany w załączniku 3 spowodowane są oszczędnościami na zadaniu „Budowa  
   ul. Obrońców Westerplatte i Frankowskiego” w kwocie 840 000,00 zł. 
- Środki te zostały przeniesione na zadania pod nazwą „ Budynek socjalny” w kwocie 
    600 000,00 zł, na zadanie „ Budowa ul. Kochanowskiego” w kwocie 10 000,00 zł,  
    na zadanie„ Budowa boiska Orlik” w kwocie 30 000,00 zł oraz kwota 200 000,00 zł     
    na uporządkowanie Placu Jana Pawła II przeniesiona Zarządzeniem Burmistrza  
    Miasta Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
negatywnie ( 0 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 6 głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).  

 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza pismem znak EKiS. 0717-121/09 

przekazuje odpowiedź na zawarte w punktach Ad. 4 (drugi wniosek)  
i Ad. 5 wnioski Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu – zawarte  
w Protokole Nr 34/6/2009 z jej posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2009 roku. 

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza prosi o wyraŜenie aktualnej opinii  

w sprawie przejęcia przez Miasto Sandomierz roli organizatora w stosunku  
do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu od dnia 1 stycznia 2010 r.  
W załączeniu przedłoŜone zostały kserokopie korespondencji dot. 
przedmiotowej sprawy. 
Komisja prosi o przedłoŜenie projektu przejęcia Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu muzeum (roczny koszt utrzymania Muzeum). 

 
• Pani BoŜentyna Pałka – Koruba - Wojewoda Świętokrzyski w związku  

z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie obowiązywania regulaminów 
wynagradzania, stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego  
na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela,  przedstawia stanowisko 
Ministra Edukacji Narodowej przesłanej do Wojewody Świętokrzyskiego  
w przedmiotowej sprawie. 

 
• Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na własność Związkowi budynku przy  
ul. śeromskiego „Domek Patkowskiego”.  

            Wniosek Komisji         
      Komisja wnioskuje o przygotowanie stosownego projektu uchwały w celu    
       umoŜliwienia nabycia przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa    
       Polskiego w Sandomierzu budynku przy ul. śeromskiego „Domek   
       Patkowskiego” (Art. 37 i 68 Ustawa o gospodarce nieruchomościami). 

 PowyŜszy wniosek został przyjęty : 7  głosów „za”,  0 głosów „wstrzymujących    
             się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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Ad. 6 
Wnioski Komisji 
I wniosek 
Komisja wnioskuje o przedstawienie zestawienia podmiotów działających w obiektach 
będących własnością Gminy Sandomierz wraz z kosztami jakie ponosi Gmina 
Sandomierz (finansowanie i rozliczenie tych podmiotów np. dwóch). 

PowyŜszy wniosek został przyjęty : 7  głosów „za”,  0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
II wniosek 
Komisja wnioskuje o przeznaczenie kwoty 30 tys. na dokończenie prac w Skate Parku 
przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu. 
 
 
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 


