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Protokół z posiedzenia  
Komisji Nauki, O światy, Kultury i Sportu Nr 11/11/2007 

w dniu 12 czerwca 2007 rok, godz. 14,00 - Ratusz 
 
  
  
  
 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   – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brał udziału  
w głosowaniu. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta  
     na 2007 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5 Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamkniecie porządku obrad.  
 

 

Ad.3 
 Pan Edward Walas – Skarbnik Miasta, przedstawił uzasadnienie do 
projektu uchwały w sprawie  zmian w budŜecie miasta na 2007 rok. 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
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Ad. 4,5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pani Teresa Pilch – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych  
w Sandomierzu zwraca się z prośbą o przydzielenie odpowiedniego 
lokalu na działalność Galerii Artystycznej, prowadzonej przez 
Państwa Krzesimowskich. 

• Pan Prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego 
„Sandomierz” informuję, Ŝe wyraŜa zgodę na spisanie stosownej 
umowy – porozumienia w sprawie prowadzenia zajęć sportowych i 
rozgrywania zawodów mistrzowskich przez grupy młodzieŜowe 
MOSiR i UKS „Trójka”. 

• Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski odpowiada na wniosek 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, zawarty w Protokole  
Nr 9/9/2007 z posiedzenia Komisji w dniu 18 maja 2007 roku  
w sprawie cofnięcia decyzji dot. likwidacji jednego oddziału 
klasowego w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu. 

• Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski informuję, iŜ w związku  
z ponadregionalnym znaczeniem i wartością kulturową zasobów  
oraz pogarszająca się z roku na rok sytuacją Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu, z inicjatywy i w obecności Pana Przemysława 
Gosiewskiego Wicepremiera Rządu RP, podpisany został w dniu 
20.05.2007 r. „List intencyjny w sprawie współprowadzenia 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu”.  

     W załączeniu Burmistrz przekazuję kserokopie pisma z Muzeum  
     Okręgowego znak GK -3111/13/2007 z dnia 01.06.2007 r. wraz z    
     załącznikami, zawierającymi szczegółowe informacje o potrzebach  
     finansowych tej placówki oraz jej kosztach utrzymania,     
     funkcjonowania i działalności. 
    Jednocześnie Burmistrz prosi o skierowanie w/w materiałów  
     do zaopiniowania przez merytoryczne zainteresowane komisje Rady    
     Miasta Sandomierza, w kontekście wyboru jednej z dwóch    
     moŜliwych do zrealizowania przez nasze miasto form udzielania    
    wsparcia Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu. 
 
Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu poprosił członków Komisji o zapoznanie się  
z przedłoŜonymi materiałami dot. przedmiotowej sprawy  
i zaproponował opiniowanie przedstawionej sprawy na następnym 
posiedzeniu Komisji. 
 
Komisja przełoŜyła opiniowanie przedmiotowej sprawy na następne 
posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 26 czerwca o godz. 
14.00 w Ratuszu. 
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Komisja ustaliła, Ŝe na następne posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu zaprosi: Pana Krzysztofa Krzystanka – Zastępca 
Burmistrza Sandomierza, Panią Zofię Czub – Dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, Panią Ewę Kondek – Naczelnik Wydziału 
Edukacji Kultury i Sportu oraz Pana Edwarda Walasa - Skarbnika 
Miasta. 
 
 

Ad. 6 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad 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 
 


