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Protokół Nr 3/2/2011 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 stycznia 2011 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 Obecni, jak załączona lista obecności. 
Ad. 1 
 Pan Andrzej Majewski przywitał przedstawicieli klubów i stowarzyszeń sportowych. 
Na podstawie listy obecności stwierdził quorum i otworzył obrady. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja przedstawicieli Klubów i Stowarzyszeń o prowadzonej działalności. 
4. Informacja na temat akcji „Zima w mieście”. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta 

Sandomierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2011 roku. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta 
Sandomierz do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

7. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowy projekt porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 Pan Andrzej Majewski poprosił przedstawicieli klubów i stowarzyszeń o krótkie 
przedstawienie informacji o swojej działalności i osiągnięciach sportowych. 
Wystąpili: 
Pan Franciszek Makowski – PZW koło Nr 1 Sandomierz, 
Pan Robert Pytka – MUKS „Piątka”, 
Pan Wojciech Jarosz – UKS „Trójka”, 
Pan Józef Mazur – SKS „Wisła”, 
Pan Karol Bury – LKS Sandomierz. 
 Podczas dyskusji członkowie Komisji analizowali tematy poruszone przez gości 
dotyczyły one między innymi: 
   - braku środków na działalność pomimo dofinansowania ze strony miasta, 
  -  braku boiska treningowego do piłki noŜnej,  
  -  moŜliwości zainwestowania środków w remont boiska przy Szkole w Mokoszynie, 
  -  pozyskiwania zawodników do Klubu „Wisła”, 
  -  przekazania środków finansowych przeznaczonych na sport w mieście do MOSiRU 
      oraz podział tych środków na sekcje sportowe.  
   - utworzenia klas sportowych wśród najmłodszych. 
 
Ad. 4 
 Członkowie Komisji przyjęli pisemną informację o akcji „Zima w mieście” – 
załącznik nr 1 do protokołu. 
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Ad. 5 
 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2011 roku i udzielił głosu 
Pani Ewie Kondek – Zastępcy Burmistrza. 
 Pani Ewa Kondek poinformowała, Ŝe obecny kształt projektu uchwały jest 
skonstruowany na podstawie ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, 
po przeprowadzeniu konsultacji w dniach 9-23 grudnia 2010 r. Projekt uchwały określa 
zasady współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi  oraz przedmiot tej 
współpracy. Zgodnie z § 10 załącznika tego projektu Burmistrz Miasta powołuje komisje 
konkursowe w skład których wchodzą przedstawiciele miasta i przedstawiciele 
organizacji pozarządowych. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie.  
 

Ad. 6 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

przedstawił projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Sandomierza do 
Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
Pan Andrzej Majewski zaproponował kandydaturę Pani Ewy Kondek. 
Pani Ewa Kondek wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych kandydatur Pan Andrzej Majewski poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 7 

Pan Andrzej Majewski odczytał pismo Pana Jerzego Niziałka dotyczące potrzeby 
uruchomienia basenu kąpielowego odkrytego przy ul. Portowej. Komisja nie zajęła 
stanowiska w powyŜszej sprawie. 
 
Ad. 8 
 Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
       
 
 

     Andrzej Majewski  
   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


