
                                                                 Protokół Nr 66/13/2018 

                                                                 Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

                                                                 w  dniu 15 października 2018 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury           

i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Gleń, Andrzej Lebida. 

Ad. 1 

Przewodniczący otworzył obrady i stwierdził quorum. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 r. ( poz. 13 )     

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby SP Nr 4                   

w Sandomierzu ( poz. 17 ) 

5.   Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród nauczycielom… . ( poz. 19 ) 

6.    Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli … .  ( poz. 18 ) 

7.    Opiniowanie projektu uchwały powołującej  Młodzieżową Radę  Miasta Sandomierza oraz 

nadania jej Statutu.. 

8.    Sprawy różne, wnioski  

- zapoznanie się z pismem LKS „Sandomierz” w sprawie dotacji z budżetu miasta na 

2019 r.   

- pismo rodziców grupy sześciolatków Przedszkola Nr 1,      

9.    Zamknięcie obrad        

 



Ad. 3     

Pani Aneta Przyłucka omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 

miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 r. 

Radni w głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 

Ad. 4 

Pani Tamara Socha omówiła projekt uchwały. W dyskusji głos zabierali radni: Robert Kurosz, 

Jerzy Żyła, Andrzej Bolewski, Marceli Czerwiński, Marcin Marzec i Robert Pytka. 

Radni w głosowaniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały: za – 2, przeciw – 1, 

wstrzymało się - 3. 

Ad. 5 

Pani Tamara Socha omówiła projekt uchwały. 

Pani Krystyna Socha ze ZNP przedstawiła opinię związku.  

W dyskusji głos zabrali radni Robert Kurosz, Andrzej Bolewski, Jerzy Żyła. 

Radni w głosowaniu negatywnie zaopiniowali projekt uchwały: za – 1, przeciw – 2, 

wstrzymało się – 3. 

        

Ad. 6 

Pani Tamara Socha omówiła projekt uchwały. 

Pani Krystyna Socha ze ZNP wniosła uwagi Związku co do zapisów projektu. 

W dyskusji głos zabrali radni Marceli Czerwiński, Marcin Marzec i Andrzej Bolewski, który  

zawnioskował, aby wszelkie wątpliwości prawne zostały omówione i rozstrzygnięte na poziomie 

radców  prawnych  Związku i CUW. 

Opiniując projekt  radni nie zajęli stanowiska nie biorąc udziału w głosowaniu:  za – 0, przeciw – 0, 

wstrzymujących się – 0. 

Ad.7  

Przewodniczący Komisji omówił treść Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza zaznaczając 

uwzględnienie zmian wnoszonych przez radcę prawnego i Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych     

i Zdrowia. 

Radny Robert Pytka wniósł swoje krytyczne uwagi co do  niektórych zapisów Statutu. 



Radni w głosowaniu pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały: za – 4, przeciw – 2, 

wstrzymujących się – 0. 

Ad. 8 

Przewodniczący Komisja zapoznał radnych z pismem LKS Sandomierz w sprawie dotacji z budżetu     

na 2019 rok. 

Ad. 9 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji 

                                                                                                      Robert Kurosz 

Protokołował: Leszek Komenda 

 


