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Protokół Nr 4/3/2011 
z posiedzenia Komisji Nauki, Kultury i Sportu 

w dniu 31 marca 2011 r. 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji – stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/244/2005 z dnia 

6 lipca 2005 r. (ZEAS). 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 

i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróŜnień miasta 
Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym. 

5. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświaty i miejskich jednostek 
organizacyjnych działających w zakresie oświaty za 2010 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących 
 - Andrzej Bolewski – funkcjonowanie kina 
 - Rada Rodziców SP Nr 1 – budowa parkingu przy SP Nr 1, 
 - Alter Ego Picture Sp. z o.o. Warszawa – produkcja  filmu “Syrenka” 
8.  Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad poprosił obecną na posiedzeniu Panią 
Tamarę Socha – Dyrektora ZEAS, o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały  
w sprawie zmian wprowadzonych w Regulaminie Organizacyjnym ZEAS. 
Po wysłuchaniu informacji, wobec braku uwag Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne 
zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.  
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/244/2005 
z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej i finansowo-
księgowej szkół i przedszkoli w Sandomierzu. 
 
Ad. 4 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji poprosił obecną na posiedzeniu 
Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza Sandomierza o udzielenie informacji w sprawie 
projektu uchwały dotyczącego przyznawania stypendiów sportowych. 
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Po wysłuchaniu wyczerpującego uzasadnienia, wobec braku uwag ze strony członków 
Komisji Pan Andrzej Majewski poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania 
nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 
 
Ad. 5 
 Pan Marek Rutkowski – Kierownik Referatu Oświaty – udostępnił obecnym  
informację o działalności miejskich placówek oświatowych za 2010 rok. 
Komisja przyj ęła jednogłośnie  powyŜszą informacj ę. 
 
Pan Marek Rutkowski udostępnił członkom Komisji  informację o działalności miejskich 
jednostek organizacyjnych w zakresie rozwoju edukacji i oświaty za 2010 rok. 
Komisja jednogłośnie przyjęła informacj ę. 
 
Ad. 6 
 Przewodniczący obrad poprosił członków komisji o przedstawienie uwag do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok. Wobec braku wniosków poprosił  
o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w zakresie dotyczącym oświaty. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Komisja Nauki, Oświaty Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała proj ekt 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok. 
 
Ad. 7 
 Pisma skierowane do Komisji: 

• Pismo Radnego Andrzeja Bolewskiego w sprawie uzgodnienia repertuaru kin 
działających w Sandomierzu. 

Komisja przyjęła do wiadomości przedmiotowe pismo. 
• Pismo Rady Rodziców SP nr 1 w Sandomierzu w sprawie budowy parkingu przy 

szkole. 
Komisja przyjęła do wiadomości prośbę Rady Rodziców. Informacji na temat inwestycji 
prowadzonych na terenie SP Nr 1 udzieliła Pani Ewa Kondek – Zastępca burmistrza 
Sandomierza wyjaśniając, Ŝe w związku z rozpoczętymi pracami budowlanymi na terenie 
szkoły budowa parkingu przesunie się czasie.   

• Pismo Alter Ego Picture Sp. z o.o. 
Pani Ewa Kondek poinformowała, Ŝe trwają rozmowy z producentami w sprawie realizacji 
filmu promującego Sandomierz. 
Komisja przyjęła do wiadomości przedmiotowe pismo. 
 
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 


