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Protokół Nr 17/4/2012 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
dn. 15 maja  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. 
(Obecnych 5-ciu radnych) 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności gminnych osób prawnych (spółek prawa handlowego) 

oraz  podmiotów, których Miasto  jest fundatorem. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez miasto 

Sandomierz z dniem  1 stycznia 2013 roku roli organizatora  Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze 
współorganizatorami  –  Województwem  Świętokrzyskim i Powiatem 
Sandomierskim.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 
2012 roku pomocy rzeczowej Województw Świętokrzyskiemu w postaci 
przekazania wydawnictw książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej  w Kielcach – Filia  w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Sandomierskiemu na realizację  w 2012 roku zadania: utrzymanie 
bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na 
wykonanie  przez   Biuro   Wystaw   Artystycznych   projektu  związanego z 
promocją   twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania”  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2012 rok. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty 

w Gminie Miejskiej Sandomierz. 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia 

udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sandomierz. 
11. Przyjęcie treści Apelu Rady Miasta Sandomierza do Rektora i Senatu WSHP   

w Sandomierzu. 
12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011r. 
13. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
14. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie – 5 „za” przyjęła przedstawiony porządek orad. 
Ad. 3 
Pan Andrzej Majewski poinformował radnych, że sprawozdania przedłożone Radzie 
przez spółki prawa handlowego oraz  podmioty  których Miasto  jest fundatorem, 
zostały skierowane do opiniowania przez wszystkie Komisje. Zapytał, czy radni 
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zgłaszają uwagi w tej sprawie. W związku z brakiem zgłoszeń poprosił o pozytywne 
zaopiniowanie tych dokumentów. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych”, jeden radny nie głosował – 
opinia pozytywna. 
Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez miasto 
Sandomierz z dniem  1 stycznia 2013 roku roli organizatora  Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami  –  
Województwem  Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim. 
(Obecnych 6-ciu radnych) 
Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Agata Król – Kierownik Referatu Kultury, 
Sportu i Promocji. 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Nie zgłoszono uwag do omawianego projektu. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii  do projektu. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez miasto Sandomierz w 2012 
roku pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu w postaci przekazania 
wydawnictw książkowych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Kielcach – Filia  
w Sandomierzu. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Agata Król. Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sandomierskiemu na realizację  w 2012 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności 
Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie  przez   Biuro   Wystaw   
Artystycznych   projektu  związanego z promocją   twórczości artystów Ziemi 
Sandomierskiej „Porównania”  
Uzasadnienie przedstawiła Pani Agata Król. Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 
Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta i nie wniosła uwag do w/w projektu. W związku z powyższym 
Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie opinii pozytywnej w głosowaniu. 
(Obecnych 5-ciu radnych) 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 8 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2012 rok. 
Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Pana Cezarego Gradzińskiego   
i nie wniosła uwag do w/w projektu. Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie opinii 
pozytywnej w głosowaniu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie oświaty   
w Gminie Miejskiej Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Rutkowski – Kierownik Referatu Oświaty. 
Stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawiła obecna na posiedzeniu Pani 
Krystyna Socha. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o wyrażenie stanowiska w głosowaniu. Zapytał kto jest 
za przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych”,( jeden radny nie głosował) 
– opinia pozytywna. 
Ad. 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Marek Rutkowski. 
Dodatkowych informacji udzieliła Pani Dorota Strugała – Dyrektor Przedszkola Nr 1   
w Sandomierzu. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 11 

Opiniowanie treści Apelu Rady Miasta Sandomierza do Rektora i Senatu WSHP   
w Sandomierzu. 
Przewodniczący obrad poprosił o ewentualne uwagi do projektu treści apelu. 
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.  
Głosowano: 4 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciwnych”, jeden radny nie głosował – 
opinia pozytywna. 
Ad. 12 

Pan Andrzej Majewski przypomniał, że wszyscy radni otrzymali obszerny dokument -
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011r. poprosił o jego pozytwne 
zaopiniowanie w głosowaniu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 13,14 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad  i zamknął posiedzenie. 
        
 

       Andrzej Majewski 
 

   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Protokołowała: R. Tkacz 


