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Protokół Nr 33/5/2009 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

   w dniu 10 marca 2009 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 15.00 
Godzina zakończenia – 15.40 
 
  
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: 6 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 projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dofinansowanie    
      inwestycji oraz na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie   
      weksla „in blanco” – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2  
       i II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dofinansowanie inwestycji  
oraz na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla  
„in blanco” – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 2 i II Liceum 
Ogólnokształcącym w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem przedstawili:  
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego oraz  
Pan  Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie –  6 głosów „za”,   
0 głosów „wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. 
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się z pismem, w którym Pan Jerzy S.∗ zam.  

w Sandomierzu prosi o podanie informacji na jakiej podstawie pobierana jest opłata  
od rodziców przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat. 

Komisja prosi o udzielenie wyjaśnień dot. w/w sprawy. 
 

 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o rozpatrzenie moŜliwości wdroŜenia Programu Orlik.  
Komisja proponuje dwa boiska: jedno boisko w lewobrzeŜnej części Sandomierza  
a drugie boisko w prawobrzeŜnej części Sandomierza (np. tereny na osiedlu  Gołębice). 

PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”). 
 
 
 
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 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 


