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Protokół Nr 2/2/2014 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

17 grudnia 2014 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak–Szczepanek – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Robert Pytka 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum. 

Ad. 2 

Pani Agnieszka Frańczak–Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2015 rok w działach: 

a. - 801 – Oświata i wychowanie, 

b. - 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 

c. - 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

d. - 926 – Kultura fizyczna. 

4. WNIOSKI do projektu budżetu na 2015 rok. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za”  - jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodnicząca obrad poprosiła obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – 

Skarbnika Miasta o przedstawianie kolejno strony dochodowej działów 801, 854, 921, 926  

i strony wydatkowej tych działów. „Radni będą zadawać pytania w trakcie omawiania 

projektu budżetu, proszę Pana Skarbnika o udzielanie wyjaśnień na bieżąco”. 

Mówca omówił stronę dochodową i wydatkową w/w działów budżetu 

Radni zwrócili uwagę na: 

-  wysokość subwencji oświatowej i sposób jej obliczania, 

-  środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach. 

W trakcie dyskusji związanej z funkcjonowaniem sandomierskich szkół, Pani Katarzyna Zioło 

– Zastępca Burmistrza Sandomierza – powiedziała między innymi, że: 

- „ miasto potrzebuje wielu zmian np. konieczne jest utworzenia żłobka i szkoły specjalnej 

(dzieci z Sandomierza muszą korzystać z tych placówek w Tarnobrzegu). Sandomierz ma 

możliwości zarówno lokalowe i kadrowe, aby utworzyć te jednostki”.  

Podkreśliła, że zmieni się sposób nagradzania pracowników szkół. „Należy doceniać tych, 

którzy wkładają najwięcej pracy i osiągają najlepsze wyniki. W mieście działa dwie świetlice 

socjoterapeutyczne, wymagają one dopasowania do obowiązujących przepisów unijnych, 

jest potrzeba, aby powstało ich więcej”. Zaznaczyła, że w sferze kultury nastąpi 
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reorganizacja. Sandomierskie Centrum Kultury ma być jednostką pozyskującą środki 

zewnętrzne, ściśle współpracującą z Fundacją Kultury Ziemi Sandomierskiej. 

Wobec braku zgłoszeń do omówionego projektu budżetu Przewodnicząca Komisji poprosiła  

o formułowanie wniosków: 

Przewodnicząca Komisji sprecyzowała wniosek o zwiększenie wydatków w dziale kultura, 

środki na działalność Biblioteki Miejskiej o 100.000 zł. 

Skarbnik Miasta poinformował, że Komisja musi wskazać skąd te środki mają pochodzić. 

Pani Katarzyna Zioło wskazała, że można zmniejszyć środki przeznaczone na wspieranie  

i finansowe rozwoju sportu. 

Ad. 4 

WNIOSKI 

Przewodnicząca obrad podsumowała dyskusję precyzując wniosek: 

„ZWIEKSZENIE WYDATKÓW o 100.000 zł 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 BIBLIOTEKI 

ZMNIEJSZENIE dotacji celowej dział 926 rozdz. 92695 - Wspieranie finansowe rozwoju sportu 

na terenie miasta Sandomierza (nabór wniosków – sport kwalifikowany) - o 100.000 zł” 

Pani Agnieszka Frańczak–Szczepanek poprosiła o przegłosowanie wniosku. Zapytała, kto jest 

za? 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca obrad zapytała czy są inne wnioski. Wobec braku zgłoszeń poprosiła  

o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjęta poprawką. 

Zapytała kto jest „za”? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt planu pracy Komisji i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015  

2. Ocena akcji „Zima w mieście” – opracowanie wniosków na rok przyszły 

3. Spotkanie z przedstawicielami  klubów sportowych działających w zakresie szkolenia 

dzieci i młodzieży 

4. Analiza kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2015 rok 

5. Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego – informacja  Wydziału Kultury 

Sportu i Promocji 

6. Strategia Rozwoju Gospodarczego – dyskusja w zakresie działania Komisji 

7. Przyjęcie informacji o działalności szkół podstawowych i gimnazjów 

8. Działalność sportowa w mieście – Spotkanie z dyrekcją  MOSiR w Sandomierzu 

9. Przyjęcie informacji o działalności przedszkoli samorządowych oraz przedszkoli  

niepublicznych działających w Sandomierzu w roku szkolnym 2015/2016 

10. Działalność kulturalna w mieście – spotkanie z dyrekcją SCK w Sandomierzu 

11. Prace nad projektem budżetu miasta na 2016 rok 

12. Opiniowanie projektów uchwał oraz pism skierowanych do Komisji w ramach 

kompetencji wynikającej ze Statutu Miasta Sandomierza. 
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Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – plan pracy został przyjęty. 

Ad. 6 

Pani Agnieszka Frańczak–Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

    Agnieszka Frańczak–Szczepanek 

   Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


