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Protokół Nr 19/2/2013 

z posiedzenia  wspólnego Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

i  Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

w dniu 9 września 2013 roku 

 
 
 Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji poprosił Pana 
Andrzeja Majewskiego o przewodnictwo w obradach. 
 

Ad. 1 

 

Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad obu 
Komisji i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 

 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie informacji o działalności  MOSiR w roku 2013. 
4. Przyjęcie informacji o działalności SCK w roku 2013. 
5. Podsumowanie akcji „Lato w mieście” 
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku. 
7. Pisma skierowane do Komisji: 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/2744/13 dofinansowanie 
prac konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej, 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/3352/13 dofinansowanie 
prac konserwacja zbiorów Biblioteki Diecezjalnej, 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/3198/13 dofinansowanie 
prac modernizacja instalacji elektrycznej w kościele p.w. ducha Świętego, 

• Starosta Sandomierski znak: Fn.3021.33.2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie 
dofinansowania prac konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej, 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach znak: SD.5124.1.15.2013 
dofinansowanie prac konserwatorskich dla Kościoła Parafialnego p.w. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła, 

• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dot. obniżenia kosztów wstępu do 
muzeów dla dzieci do lat 16-tu, 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia szkole. 
8. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 
9. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 7 „za” – przyjęciem w/w porządku obrad. 

Ad. 3 

Informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił Pan Krzysztof 
Kwiecień – w zastępstwie dyrektora jednostki. 
Mówca omówił główne kierunki działalności MOSiR: 
- organizowanie zajęć stałych w zakresie sportu i rekreacji poprzez realizację stałych form 
zajęć, 
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- organizację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej, 
- współpraca z klubami uczniowskimi, związkami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie 
sportu i rekreacji. 
Przedstawił dane o zrealizowanych  imprezach  w okresie styczeń – sierpień ‘2013. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu jest instytucją, która działa w  obiektach  
o zróżnicowanym charakterze co pozwala na stworzenie doskonałej bazy do uprawiania 
szeregu dyscyplin sportowych. Można tu uprawiać sport wyczynowo, jak też rekreacyjnie 
oraz ciekawie spędzić czas wolny. Administrowane przez MOSiR placówki prowadzą również 
działalność artystyczną edukacyjną realizują programy i przedsięwzięcia wynikające z potrzeb 
mieszkańców Sandomierza. 
Szczegółową informację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 4 

Informacje o działalności Sandomierskiego Centrum Kultury przedstawił Pan Wojciech Dumin 
– dyrektor placówki. 
Powiedział między innymi: 
- Sandomierskie Centrum Kultury korzysta z mienia komunalnego przekazanego przez Gminę 
Miejską Sandomierz z przeznaczeniem na działalność statutową to jest tworzenie  
i upowszechnianie dóbr kultury oraz promocję sztuki, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej 
społeczności. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania  
i promowania kultury, rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych, kształtowania 
moralnych i patriotycznych postaw oraz rozwijania kultury życia codziennego i wypoczynku. 
Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniem 
polityki kulturalnej państwa, na podstawie własnego programu, wynikającego z aktualnego 
zapotrzebowania lokalnej społeczności. Działalność jednostki w 2013 roku stanowi załącznik 
nr 2 do protokołu. 
W dyskusji radni pytali między innymi: 
- o budżet jednostki: ile środków otrzymuje SCK z miasta, ile wypracowuje we własnym 
zakresie, 
-  czy zasadne jest dzielenie lokalu Rynek 25/26 dla dwóch użytkowników SCK i Fundacja 
Kultury? 
-  czy SCK i Fundacja  płacą czynsz z zajmowanego lokalu? (kto ponosi koszty utrzymania 
obiektu) 
-  w siedzibie podmiotów prowadzących działalność kulturalną prowadzona jest działalność 
gospodarcza i sprzedaż napojów alkoholowych czy naliczony jest czynsz od działalności 
gospodarczej? 
Radni z uznaniem wypowiadali się o działalności prowadzonej przez Sandomierskie Centrum 
Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 
 

Ad. 5 

Podsumowanie akcji lato w mieście. 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej akcji „Lato w mieście” (załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu). 
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Ad. 6 

Komisja wysłuchała informacji przedstawionej przez Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta – na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 
roku w działach: 630, 801, 854, 921, 926. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie treści dokumentu 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 7 

Przewodniczący komisji odczytał kolejno pisma: 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/2744/13 dofinansowanie 
prac konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej, 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/3352/13 dofinansowanie 
prac konserwacja zbiorów Biblioteki Diecezjalnej, 

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ/3198/13 dofinansowanie 
prac modernizacja instalacji elektrycznej w kościele p.w. ducha Świętego, 

• Starosta Sandomierski znak: Fn.3021.33.2013 z dnia 22.07.2013 r. w sprawie 
dofinansowania prac konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej Katedralnej, 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Kielcach znak: SD.5124.1.15.2013 
dofinansowanie prac konserwatorskich dla Kościoła Parafialnego p.w. Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła, 

• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dot. obniżenia kosztów wstępu do 
muzeów dla dzieci do lat 16-tu, 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia szkole. 
Radni zwrócili uwagę, na treść uzasadnienia o nadanie szkole imienia „Króla Kazimierza 
Wielkiego” uznając, że należy dokładnie przeanalizować wskazane w piśmie typy bohaterów 
oraz wziąć pod uwagę inne związane z Sandomierzem postacie jak np. ks. Rewera. Komisja 
zaprosi wnioskodawców do udziału w kolejnym posiedzeniu celem omówienia tego tematu. 
 

Ad. 8 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 

 

      Andrzej Majewski 

   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

      Marcin Marzec 

                                       Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała: R. Tkacz 

 
 


