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    Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1    
 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 
obrad i otworzył posiedzenie. 
Przewodniczący Komisji powitał obecnych na posiedzeniu Dyrektorów 
sandomierskich przedszkoli. 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. 

 a.  wynagrodzenia nauczycieli i in. 
 b.  stypendia socjalne, 
 c.  remont Domu Kultury ul. Portowa i in. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3    
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji poprosił dyrektorów przedszkoli 
samorządowych o przedstawienie informacji o działalności poszczególnych placówek 
w roku 2010/2011. 
Dyrektorzy udzielili zwięzłej informacji powołując się na raporty roczne złożone  
w Wydziale Oświaty. Wyrazili także swoje spostrzeżenia związane z wejściem w życie 
uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola 
publiczne i nowego sposobu odpłatności za usługi przedszkolne. 
W dyskusji poruszono tematy  związane z: 
 - realizacją obowiązkowego programu nauczania w ciągu pięciu bezpłatnych 
 godzin, 
 -  sposobem rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, 
 - niską frekwencją po godz. 13.00. 
Pan Andrzej Majewski udzielił głosu Dyrektorowi Niepublicznego Przedszkola „Jaś i 
Małgosia”. Mówczyni przedstawiła dane statystyczne nowo powstałego przedszkola 
prywatnego oraz osiągnięcia związane z wdrażaniem programów „Bystry 
przedszkolak” i „Mały europejczyk”. 
 
Ad. 4 a 
 Komisja zapoznała się z uzasadnieniem projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2011 r., które przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik 
Miasta. Mówca wskazał, że powyższa zmiana w budżecie spowodowana jest  
wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o wniesienie uwag do omawianego projektu uchwały. 
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Wobec braku spostrzeżeń Przewodniczący poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w 
projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 b 
Pan Andrzej Majewski poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. dotyczącej wypłaty stypendiów 
szkolnych. Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 c 
Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. – projekt dotyczy zwiększenia 
wydatków związanych z otrzymaniem dopłaty do odszkodowania za remont Domu 
Kultury przy ul. Portowej oraz świetlicy w Koćmierzowie. Szczegółowych informacji 
udzielił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiotowej 
sprawie. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 
Pan Andrzej Majewski udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu Panu Zbigniewowi 
Puławskiemu. 
Mówca wyraził swój stanowczy protest związany  z działalnością Rady Programowej 
Sandomierskiego Centrum Kultury. 
Powiedział między innymi: 
„Kieruję protest do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza za pośrednictwem 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, przeciwko traktowaniu niektórych członków 
Rady Programowej SCK, a szczególnie przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza tj. 
Zbigniewa Puławskiego. Polega to na tym, że moja osoba jest marginalizowana  
w pracach Rady Programowej, które nie są  prowadzone w miarę potrzeb związanych 
np. z oceną działalności SCK w ciągu roku, jak również  prognozowaniem pracy na rok 
przyszły”. 
Ad. Ad. Ad. Ad. 6666 
    Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie.    
       
 
     Andrzej Majewski 
   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
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Renata Tkacz 


