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Protokół Nr 25/9/2008 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

 w dniu 28 października 2008 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14.00 
Godzina zakończenia – 16,00 
 
 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik  
Nr 1 do protokołu) 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad  – 10  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta na 2008 r.(zwiększenie dochodów i wydatków szkół,  
    przedszkoli), 
b) zmian w budŜecie miasta na 2008 r. (na realizację zadania pod nazwą „ Koncert  
   Cudowne dzieci” XVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu 2008 i muzyka  
   w Sandomierzu), 
c) likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok 
(zwiększenie dochodów i wydatków szkoły, przedszkola), wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 10 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
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b) 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz  

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta przedstawiły projekt uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie miasta na 2008 rok wraz z uzasadnieniem (na realizację zadania pod 
nazwą „ Koncert  Cudowne dzieci” XVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu 2008  
i Muzyka w Sandomierzu). 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 11 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
c) 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pani 
Agata Król – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół  
w Sandomierzu przedstawiły projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, wraz z uzasadnieniem. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali negatywnie – 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
6  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 
 

• Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu prosi  
o spotkanie w sprawie Uchwały Intencyjnej XXV/23/2008 z dnia 1.10.2008  
w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 1. 

            Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
            i Sportu poinformował, Ŝe Komisja ustali termin spotkania o którym zostanie     
            powiadomiona Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2  
            w Sandomierzu . 
 

• Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” zaprasza Sandomierski Samorząd 
do przystąpienia do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, której celem 
jest reaktywowanie historycznego szlaku Kraków – Lublin – Wilno jako 
międzynarodowego szlaku turystycznego. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismem znak EKiS.0717-

339/2008 odpowiada na wnioski Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
zawarte w protokole nr 24/8/2008 z dnia 29.09.2008 roku. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKiS.0714-4/2008 

przekazuje kserokopie pisma – wraz z załącznikami – w sprawie 
współfinansowania przez samorządowy miast i gmin papieskich Centrum  
Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie. Jednocześnie Pan Burmistrz prosi 
komisje merytoryczne Rady Miasta Sandomierza o opinie w przedmiotowej 
sprawie. 
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Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 

• aby w projekcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 
kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury” wprowadzić następującą 
zmianę: 
- w § 4, który brzmi „Przedmiotem działalności jednostki jest zaspokajanie 
potrzeb społecznych w zakresie kultury” dopisać  oraz działalność oświatowo – 
wychowawcza. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 8 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący  
           się”, 0  głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 

 
• aby uzasadnienia do projektów uchwał były bardziej szczegółowe. 

 
Komisja pyta: 
- jaka jest opinia dyrektorów szkół i przedszkoli w sprawie likwidacji Zespołu 
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, 
- czy proponowane zmiany związane z obsługą finansową placówek oświatowych tj. 
likwidacja ZEAS-u były z dyrektorami konsultowane. 
 
Ad. 6 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

 
 
 
 
 
Andrzej Majewski 

                                                                         Przewodniczący  
                                                         Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


