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Protokół nr 43/4/2010 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 22 marca 2010 r. 

 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta 

Sandomierza na lata 2010-2013 
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2009 r. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących: 

• zapoznanie się z pismem Pana Zbigniewa Puławskiego w sprawie działalności 
Rady Programowej SCK. 

• Zapoznanie się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącym 
liczebności uczniów w klasach Szkół Podstawowych w Sandomierzu. 

6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 
Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Komisja przyjęła projekt porządku obrad jednogłośnie. 
Ad. 3 
Pan Andrzej Majewski przedstawił obecnym  projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010-2013 i otworzył dyskusję. Radni dyskutowali 
między innymi o braku w dokumencie „Strategii” nowych pomysłów, stwierdzili, Ŝe jest to 
raczej kosmetyka działań promocyjnych miasta niŜ wskazanie nowych zadań do realizacji. 
Członkowie Komisji zauwaŜyli teŜ, Ŝe Sandomierz nie moŜe ograniczać swojej ofert 
promocyjnej tylko na okres letni, a cykliczne imprezy przyzwyczajają i przyciągają turystów i 
na to naleŜy połoŜyć szczególny nacisk. Ciągle nie widać w mieście miejsc-stoisk z 
materiałami promocyjnymi np. Kielce mają ponad 70 takich punktów są to sklepy, stoiska na 
placach, instytucje gdzie znajduje się masa folderów, map miasta dla kaŜdego przechodnia. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały. 
Glosowano: 5 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Promocji Miasta Sandomierza na lata 2010-2013 
 
Ad. 4 
Przewodniczący obrad przedstawił obecnym sprawozdanie z prac Komisji w 2009 r. 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący obrad przedstawił obecnym pismo: 

• Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sandomierzu w sprawie 
liczebności klas pierwszych na rok szkolny 2010/2011. 
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• Burmistrza Sandomierza znak: EKiS.0717-53/10 – odpowiedź na wnioski Komisji 
Nauki, Kultury i Sportu Protokół Nr 41/2/2010 z dnia 13 stycznia 2010roku. 

• Burmistrza Sandomierza znak: EKiS.4300-16/2010 w sprawie liczebności  klas 
pierwszych  na rok szkolny 2010/2011. 

Ad. 6 
Wnioski Komisji 
 Komisja popiera wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie 
zmniejszenia liczebności klas w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011. 
 
Ad. 7 
 Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
stwierdził prawomocność obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Andrzej Majewski 
 
            Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


