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Protokół Nr 29/6/2013 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

dn. 4 listopada 2013 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  

Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. 

(dotacja dla niepublicznych przedszkoli) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. 

(dożywianie w szkołach ) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz  zakresu i trybu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania.   

6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji  zadań oświatowych w Sandomierzu w roku 

szkolnym 2012/2013. 

7. Wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński - Skarbnik Miasta. 

Mówca wskazał, że zmiany między innymi dotyczą dotacji podmiotowych z budżetu dla 

niepublicznych jednostek oświaty: Przedszkole „Smerf”, Przedszkole specjalne Caritas, 

„Różowy Słoń”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Pan Cezary Gradziński poinformował, że na najbliższej sesji przedstawi drugi projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. Zmiana będzie dotyczyć wprowadzenia 

kwoty związanej z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

miasto. Jest to tzw. „wsad do kotła”. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystywania.   

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Marek Rutkowski – Kierownik Referatu 

Oświaty Urzędu miejskiego w Sandomierzu. 

Mówca przedstawił szczegóły związane ze sposobem wyliczania kosztów utrzymania dziecka 

w przedszkolu publicznym oraz podstawy obliczania dotacji dla dzieci uczęszczających do 

jednostek niepublicznych działających na terenie Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku szkolnym 

2012/2013. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zorganizuje spotkanie z dyrekcją MOSiR, SCK oraz 

Panią Ewą Kondek – Zastępcą Burmistrza, poświęcone omówieniu propozycji reorganizacji 

Domu Kultury przy ul. Portowej. 

Radni jednogłośnie poparli powyższą propozycję. 

 

 Ad. 8 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Andrzej Majewski  

    Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 

 


