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Protokół Nr 20/7//2012 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

17 października  2012 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Ad. 1 

 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad    

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 

2012 rok.  

5. Opiniowanie projektu  w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok.  

6. Opiniowanie projektu  w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za 

korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu   

i Rekreacji w Sandomierzu. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.  

9. Wnioski, sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Powyższy projekt porządku obrad przyjęto jednogłośnie (5 głosów „za”). 

 

Ad. 3 

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 

Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Głosowano: 4 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 

rok. 

Pan Andrzej Majewski otworzył dyskusję. 

Radny Andrzej Bolewski przedstawił swoje obawy związane z budżetem miasta na 2013 rok 

w kontekście dalszego utrzymania szkół i przedszkoli – powiedział - „czy wywiążemy się jako 

gmina ze zobowiązań rządowych wobec oświaty?”. Wykazał konieczność podjęcia rozsądnej 

polityki oświatowej w mieście. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie treści tego projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

 Opiniowanie projektu  w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok.  

Uzasadnienie do niniejszego projektu przedstawił Pan Janusz Chabel – Dyrektor MOSiR   

w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

 Opiniowanie projektu  w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2012 rok.  

Uzasadnienie do niniejszego projektu przedstawił Pan Janusz Chabel.  

Poprosił o wprowadzenie sprostowanie błędu pisarskiego w §1 jest: „Rozdział. 2601” 

powinno być: „Rozdział. 92601”. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Radni byli zainteresowani przeniesieniem lodowiska z terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 na 

plac przy ul. Żółkiewskiego. Proszą o przedstawienie danych: 

- ile kosztuje przeniesienie tego obiektu? 

- jak długo był używany? 

- jakie były koszty jego eksploatacji? 

- jakiej wysokości dofinansowanie otrzymaliśmy na jego budowę? 

Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. 

 Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za 

korzystanie  z  obiektów  portowo-rekreacyjnych   Miejskiego  Ośrodka   Sportu  i   Rekreacji   

w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawił dyrektor jednostki. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.  

Uzasadnienie przedstawił dyrektor jednostki. 

„W Statucie wykreślono słowo „kultura” co ma związek z klasyfikacją budżetową, zmieniła 

się także siedziba jednostki co usprawni współpracę między poszczególnymi obiektami”. 

 W dyskusji radny Andrzej Bolewski powiedział między innymi, że MOSiR ograniczył 

swoją działalność na terenie Domu  Kultury  przy  ul.  Portowej  do  administrowania  obiektu   

i magazynowania sprzętu. Przedstawił treść pisma  w którym  proponuje przejęcie tego 

obiektu pod działalność statutową Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  lub oddanie go 

pod działalność Sandomierskiemu Centrum Kultury. (pismo stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego protokołu). 

 Przewodniczący obrad  udzielił głosu Panu Januszowi Chabel. Mówca odnosząc się do 

uwag przedmówcy, wykazał w liczbach jak działa Centrum Kultury i Rekreacji. Podkreślił, że 

MOSiR-owi zawsze przyświeca cel: upowszechnianie zdrowego i bezpiecznego sportu dla 

wszystkich. Przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu radni mogli dokładnie przyjrzeć się 
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działalności wszystkich jednostek, kiedy udostępnił członkom Komisji sprawozdanie 

podsumowujące sezon letni 2012`. 

Przewodniczący obrad poprosił obecnych o zajęcie stanowiska w sprawie omawianego 

projektu uchwały i zapytał kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Wnioski Komisji: 

Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu zwraca się z prośbą o rozważenie propozycji 

rozszerzenia    działalności   Sandomierskiego  Centrum   Kultury  i   zacieśnienia   współpracy   

z Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Portowej. 

Głosowano: 4 „za” 0”wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych” (jeden  radny  nie  brał  udziału   

w głosowaniu). 

Na wniosek radnego Marcina Marca Komisja prosi o sprawdzenie stanu technicznego boiska 

przy Szkole Podstawowej Nr 2. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 10  

 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku 

obrad  i zamknął posiedzenie. 

        

 

       Andrzej Majewski 

    Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 


