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Protokół Nr 36/8/2009 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

   w dniu 29 września 2009 rok 
 
Godzina rozpoczęcia – 14.00 
Godzina zakończenia – 16.35 
 
 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.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: 
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania:  
     utrzymanie bieŜącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz    
     realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi  
     Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych, 
b) zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia  
     2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek  
     i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,   
     funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  
      wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz   
      wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze   
     stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych   
     przez Gminę Miejską Sandomierz, 
c) zmian w budŜecie na 2009 rok ( pkt 11 w materiałach na  XXXIX sesje), 
d) zmian w budŜecie na 2009 rok (pkt 12 w materiałach na  XXXIX sesje), 
e) zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do  
    rozpoczęcia budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” zlokalizowanych na    
    terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu, 
4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela  
     Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji  Sandomierskiej, 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze   
     2009 roku. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty jednogłośnie: 7 głosów „za”,  
0  głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie 
bieŜącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz   realizację 
projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej 
„Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień 
udzieliła Pani Magdalena śukowska – Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury  
i Sportu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
 
b) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków:  
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw oraz  wysokość i warunki wypłacania nagród  
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Miejską Sandomierz 
przedstawił Pan Marek Rutkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
c) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zwiększa się wydatki budŜetowe: 

• Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 - Pozostała działalność § 6220 -  
Dotacje celowe z budŜetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł. 
Kwota 50.000,00 zł zostanie przekazana Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu jako dotacja na 
sfinansowanie zakupu urządzenia do kruszenia kamieni w moczowodzie  
i pęcherzu moczowym tzn. cystoureterorenskop wraz z urządzeniem kruszącym 
oraz dwóch optyk do elektroresektora i jednego elektroredektora. 

• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Rozdział 
75411 – Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej § 6220 -  Dotacje 
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celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego - o kwotę 30.000,00 zł. 
Kwota 30.000,00 zł. zostanie przekazana Komendzie Powiatowej StraŜy 
PoŜarnej w Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie zakupu skokochronu. 

• Dział 754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpoŜarowa  
Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji § 6170 – Wpłaty jednostek na 
fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 
Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 6 
kwietnia 1990 o Policji - o kwotę 25.000 zł. 

      Kwota25.000 zł zostanie przekazana Komendzie Powiatowej Policji  
      w  Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie zakupu wideorejestratora. 
• Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – pozostała działalność  

§ 2830 – Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do  sektora 
finansów publicznych - o kwotę 20.000,00 zł. 
Kwota 20.000 zł zostanie przekazana Polskiemu Związkowi Działkowców 
Zarząd POD „Kościuszki” w Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie 
budowy przybudówki i wiatrołapu. 

• Dział 900 – Gospodarka Komunalna Rozdział 90095 – pozostała działalność  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - o kwotę 37.500,00 zł. 
Zwiększenie wydatków budŜetowych spowodowane jest współfinansowaniem 
budowy Pomnika pamięci Polaków Pomordowanych na Wołyniu na Cmentarzu 
Wojskowym w Sandomierzu (17.500,00 zł) oraz  konserwacji bramy bocznej  
od strony Cmentarza Wojskowego (20.000,00). 

 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe: 

• Dział 758 - RóŜne rozliczenia - Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  
§ 4810 – rezerwy - o kwotę 162.500,00 zł. 

 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  

i Sportu poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 

„wstrzymujących się” – opinia pozytywna. 
 
 
d) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok został zaopiniowany 
pozytywnie. 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie  
miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza udzielił wyjaśnień  
dot. przedmiotowego projektu uchwały. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe: 

• Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75023 – Urząd Gminy § 4210 - 
Zakup materiałów i wyposaŜenia - o kwotę 4.587, 96 zł. 

Zwiększa się wydatki budŜetowe: 
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- Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego, Rozdział 92113 – Centra Kultury 
i Sztuki  § 4010 – wynagrodzenia osobowe, 4110 – Składka na ubezpieczenie 
społeczne, 4120 – Składka na  FP – o kwotę 4.587,96 zł. 
Zwiększenie wydatków wynika z rozpoczęcia działalności Centrum Informacji 
Turystycznej w Sandomierzu oraz z porozumienia zawartego między Regionalną 
Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Miejską 
Sandomierz w sprawie prowadzenia Centrum Informacji turystycznej na mocy którego 
konieczne jest prowadzenie CIT przez jednego pracownika Sandomierskiego Centrum 
Kultury. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  

 
e) 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do rozpoczęcia budowy 
kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” zlokalizowanych na terenie Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu przedstawiły: Pan Cezary 
Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje aby po zakończeniu inwestycji budowy kompleksu boisk 
sportowych„Orlik 2012” zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Sandomierzu obiekt był monitorowany. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie:  7 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.  
 
Ad. 4 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie desygnowania 
przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej  
wraz z uzasadnieniem. 

 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  

i Sportu odczytał pismo Prezesa Zarządu Fundacji Sandomierskiej z dnia 7 sierpnia 
2009, w którym Pan Prezes poinformował Przewodniczącego Rady Miasta 
Sandomierza, Ŝe z dniem 30 września 2009 roku upływa kadencja Rady Nadzorczej 
Fundacji. Zgodnie ze Statutem Fundacji Gmina Sandomierz desygnuje swojego 
przedstawiciela na następną dwuletnią kadencję. 
 
Ad. 5 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniem  
z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2009 roku. 
 Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do wykonania 
budŜetu za I półrocze 2009 roku. 
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Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza pismo znak – 
EKiS. 0717-212/09 „w nawiązaniu do poprzedniego pisma dotyczącego 
wyraŜenia przez Radę Miasta Sandomierza aktualnej opinii w sprawie przejęcia 
przez Miasto Sandomierz roli organizatora w stosunku do Muzeum Okręgowego  
 w Sandomierzu od dnia 1 stycznia 2010 r. oraz w  odpowiedzi na drugi akapit 
punktu Ad. 5 Protokołu Nr 35/7/2009 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu w dniu 25 czerwca 2009 r. informuję, Ŝe proponuję utrzymanie 
dotychczas obowiązujących – wynikających z podpisanej umowy z dnia 8 lipca 
2007 r. – zasad rocznego finansowania tej waŜnej dla miasta placówki 
muzealnej: 
- Organizator (miasto) – 500.000,00 zł, 
- 2 Współorganizatorzy (Powiat i Województwo) – po 250.000,00 zł. 
W załączeniu do niniejszego pisma, zgodnie z prośbą Komisji, przekazuję: 
1. Sprawozdanie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z wykonania zadań oraz 
planu finansowego za 2008 r.,  
2. Zestawienie i informację Muzeum Okręgowego w Sandomierzu o przebiegu 
wykonania planu finałowego za pierwsze półrocze 2008 r. 
3. Sprawozdanie merytoryczne Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za I  
półrocze 2009 r.” 
W związku z powyŜszymi wyjaśnieniami Pan Burmistrz ponownie prosi  
o wyraŜenie opinii Komisji w przedmiotowej sprawie.  

             
• Zespół S.N.O.W. działający przy Sandomierskim Centrum Kultury Ziemi 

Sandomierskiej w Sandomierzu reprezentowany przez załoŜyciela Grzegorza 
Osmalę zwraca się z prośbą o rozwaŜenie moŜliwości uwzględnienia w budŜecie 
miasta Sandomierza na 2010 r. kosztów wydania płyty długogrającej 
sandomierskiego zespołu S.N.O.W. 

 
• Pan Zbigniew P.* mieszkaniec Sandomierza  (SFM) „wnioskujemy o: 

- przeprowadzenie finansowej i merytorycznej analizy realizacji inwestycji pt. 
Stadion miejski w Sandomierzu. 
- przeprowadzenie oceny akcji pt.. „Lato w mieście 2009 r.”, ze szczególnym     
  uwzględnieniem tego co miasto oferowało dzieciom i młodzieŜy  
  sandomierskiej. 
- prezentowanie pytań do rady na stworzonym linku pt. Pytania i odpowiedzi do         
   i od Rady Miasta, tak aby internauci mogli mieć orientację co nurtuje   
   mieszkańców Sandomierza 
- postulujemy aby Obrady Rady Miasta były przedstawione w osobnym linku    
   np. Sesja RM nr… z dnia … w formie skrótowej podającej np. jakiej uchwały 
zostały podjęte lub odrzucone, iloma głosami (imiennie), jakie waŜne wnioski 
zostały zgłoszone lub wypracowane w toku danej sesji itp. 
- przypominamy, Ŝe informowanie mieszkańców (wyborców) o pracy RM,  
a więc jej członków - radnych jest niezbywalnym obowiązkiem tego organu 
samorządu miejskiego, tym bardziej, Ŝe udział mieszkańców w obradach RM 
jest znikomy albo Ŝaden. To powinno być dla RM powodem do zastanowienia”. 

 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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• Radna: Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek składa protest dot. liczebności 
oddziałów klasowych (klasy liczą powyŜej 30 dzieci w klasie np. w Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu). 

 
• Pan Janusz Sz.* mieszkaniec Sandomierza wnosi o: 

- uchylenie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów, która zdaniem   
  Pana J. Sz.*  nie spełnia wymogów równego traktowania wszystkich    
  obywateli, a takŜe nie nawiązuje do przepisów Ministra Kultury. 
- „przypomnienie i ostateczne zdefiniowanie czym jest dla rady Miasta kultura    
  wysoka, kultura, subkultura, pseudo kultura i anty kultura, oraz do której z nich    
  moŜna przypisać dotychczasowych beneficjentów Waszych uchwał”. 

 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 

Komisja Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o odczytanie  
na najbliŜszej sesji Rady Miasta Sandomierza protestu złoŜonego przez Radną Panią 
Agnieszkę Frańczak – Szczepanek protest dot. liczebności oddziałów klasowych (klasy 
liczą powyŜej 30 dzieci w klasie np. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu) – 
protest stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
 

Pani Krystyna Socha – Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Sandomierzu w związku z projektem uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
zabudowanej (przy ul. śeromskiego 10 – tzw. „Domek Patkowskiego”) zwraca  
się z prośbą o: 
- zabezpieczenie i umieszczenie w odpowiednim miejscu dwóch tablic pamiątkowych  
  (Patkowskiego i Kochanowskiego), które znajdują się na w/w nieruchomości, celem    
  zachowania pamięci o tych osobach. 
 

Pan Zbigniew P.* mieszkaniec Sandomierza zgłosił wniosek: 
- o zwołanie posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu z udziałem: 
dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców, celem omówienia tematu dot. funkcjonowania 
Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Sandomierzu. 
 
Ad. 8 

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 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
 


