
Protokół Nr 6/5/2011 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 10 czerwca 2011 roku 
na terenie MOSiR w Sandomierzu 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty Kultury i Sportu. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Pan Andrzej Majewski przedstawił obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie pisma SKS „Wisła” znak: Ldz. 72/2011 z dnia 27.04.2011r. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie. 
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

miasta na 2011 rok. 
8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2023. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady 

Miasta Sandomierza(…) 
10. Sprawy róŜne: 
 pismo Burmistrza Sandomierza  znak: G.6840.2.2011.BRA z dnia 02.05.2011r. 
11. Wnioski Komisji. 
12. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony projekt porządku obrad. 
Ad. 3 
Pan Andrzej Majewski przedstawił obecnym treść pisma SKS „Wisła” znak: Ldz. 72/2011 z 
dnia 27.04.2011r. 
Przewodniczący obrad udzielił głosu obecnym na posiedzeniu: 
Pani Annie Ziółek – Prezesowi SKS „Wisła” Sandomierz, 
Panu Januszowi Chabel– Dyrektorowi MOSiR w Sandomierzu. 
Mówcy udzielili obszernych informacji na temat dotychczasowej współpracy i powstałych 
rozdźwięków, 
Komisja Nauki Oświaty Kultury i Sportu stoi na stanowisku, Ŝe naleŜy zaŜegnać powstałą 
sytuację i jeśli to konieczne spisać szczegółowe porozumienie w celu uniknięcia 
nieporozumień. 
Ad. 4 
Pan Andrzej Majewski poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektów uchwał na 
VIII sesję Rady Miasta Sandomierza i przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie 
w/w projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 



Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok. 
 
Ad. 5 
 Przewodniczący Komisji Nauki Oświaty Kultury i Sportu przedstawił projektu 
uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości zabudowanej połoŜonej przy ul. śeromskiego. 
Wobec braku uwag zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie powyŜszego projektu 
uchwały 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości 
zabudowanej 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Majewski przedstawił projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2011 rok. Wobec braku uwag zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie 
powyŜszego projektu uchwały 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta 
na 2011 rok. 
 
Ad. 7 
 Przewodniczący Komisji Nauki Oświaty Kultury i Sportu przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
Wobec braku uwag zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie powyŜszego projektu 
uchwały 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok. 
 
Ad. 8 
 
 Pan Andrzej Majewski przedstawił projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2023. 
Wobec braku uwag, zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowanie powyŜszego projektu  
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do w/w projektu. Pan Andrzej Majewski poprosił o 
głosowanie za jego przyjęciem. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2023. 

 
Ad. 9. 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
IX/70/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Pan Andrzej Majewski zapytał kto jest za przyjęciem przedstawionej treści projektu uchwały 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Majewski stwierdził, Ŝe Komisja Nauki Kultury i Sportu pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/2007 Rady Miasta 



Sandomierza z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Ad. 10 
Sprawy róŜne: 
Pan Andrzej Majewski poprosił członków Komisji o zajęcie stanowiska w sprawie znak: 
G.6840.2.2011.BRA a dotyczącej sprzedaŜy na rzecz Państwa D.*)  dzierŜawionego przez  
nich gruntu i   przedstawił wniosek: 
„Komisja Nauki Oświaty Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje prośbę Państwa D.” 
Członkowie Komisji w głosowaniu: 4 „za” przyjęli powyŜszy wniosek. 
Ad. 11 
Wnioski Komisji : 
Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2011r. Komisja Nauki Oświaty Kultury i Sportu 
zapozna się z działalnością Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury. 
Ad. 12 
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 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 


