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Protokół Nr 46/7/2010 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu 
w dniu 27 lipca 2010r. 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad 
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. – dot: 

ZEAS. 
4. Informacja na temat remontów prowadzonych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
 Pan Andrzej Majewski przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie miasta. Zmiana  polega na wygospodarowaniu środków finansowych na 
zatrudnienie w ZEAS radcy prawnego. W dyskusji członkowie komisji pytali: 
  - jaka kwota jest potrzebna by zatrudnić radcę prawnego,  
  -czy dyrekcja Gimnazjum wyraziła zgodę na zdjęcie z ich budŜetu kwoty 14.206,00zł, 
  - dlaczego nie wprowadzono zmian w schemacie organizacyjnym ZEAS, 
  -  czy to zatrudnienie będzie miało wpływ na kształt przyszłorocznego budŜetu. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Głosowano: 1 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”. 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie zmian w budŜecie miasta Sandomierza na 2010 rok (zmniejszenie wydatków 
w dziale 801 rozdz. 80110 § 4010) 
 
Ad. 4 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji poprosił obecną na posiedzeniu 
Panią Ewę Kondek – Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu o przedstawienie 
informacji na temat zaawansowania prac remontowych w szkołach. Mówczyni szczegółowo 
przedstawiła obecny stan robót prowadzonych w placówkach oświatowych, wskazując, Ŝe 
remonty będą zakończone zgodnie z harmonogramem, a zajęcia rozpoczną się 1 września 
(zestawienie prac prowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz terminy ich 
zakończenia zawiera załącznik Nr 1 do protokołu). 
 W związku z ogromem prac związanych z usuwaniem szkód powodziowych, nie uda 
się oddać do uŜytku wszystkich sal w Gimnazjum Nr 2. W Szkole Podstawowej Nr 3 gdzie 
powstały duŜo większe uszkodzenia niŜ w Gimnazjum, wykonawca zobowiązał się zakończyć 
je do końca września. Zostały juŜ podjęte działania w celu zapewnienia uczniom tych szkół 
rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w terminie.  
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Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 zgodziła się udostępnić 6 sal lekcyjnych, gdzie dowoŜone 
będą grupy dzieci z klas od 1 – 3  Zajęcia będą odbywać się w godzinach rannych. Klasy od 4 
– 6 zostaną rozlokowane w Gimnazjum Nr 2. 
 
Ad. 5 
 Pan Andrzej Majewski przypomniał członkom Komisji o potrzebie zajęcia stanowiska 
w sprawie uwag wniesionych przez Pana Zbigniewa Puławskiego, dotyczących działalności 
Rady Programowej  Sandomierskiego Centrum Kultury i jej składu osobowego.  
Po zapoznaniu się ze Statutem Sandomierskiego Centrum Kultury uchwalonym uchwałą 
Rady Miasta Sandomierza Nr XXVIII/253/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku, Komisja 
stwierdza, Ŝe Rada Programowa działa zgodnie z zapisem § 12 Statutu i nie wnosi uwag do 
społecznej działalności tego organu. 
 
Ad. 6 
Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad 
 i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 

Andrzej Majewski 
Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
 
 

Protokołowała: 
Renata Tkacz 


