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Protokół Nr 10/9/2011 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

3 października 2011 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  
i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Sandomierza za I półrocze 2011 

roku. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej w drodze  bezprzetargowej. 
5. Opiniowanie projektów  uchwał w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok.  
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 

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

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenie udzielane 

przez przedszkola  publiczne prowadzone przez Miasto Sandomierz. 
9. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Członkowie Komisji jednogłośnie (4 głosy „za”) przyjęli porządek obrad. 
Ad. 3 
 Pan Andrzej Majewski poprosił członków Komisji o wniesienie uwag do 
Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2011r. 
Wobec braku spostrzeŜeń poprosił, aby Komisja w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy dokument. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 
 Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej w drodze  bezprzetargowej. 
Pan Andrzej Majewski poinformował, Ŝe Komisja Nauki w dniu 10 czerwca 2011r. 
zapoznana jest ze sprawą Państwa D.*) i wydała pozytywną opinię co do  sprzedaŜy 
gruntu na rzecz dotychczasowych dzierŜawców. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze  bezprzetargowej. 
Głosowano: 3 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”  – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  poprosił o przedstawienie 
uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 r. 
Obecny na posiedzeniu Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta  wyjaśnił obecnym, Ŝe 
zwiększenie wydatków w uchwale budŜetowej wynika z wdroŜenia projektu polegającego 
na wprowadzeniu dodatkowych zajęć matematycznych i logopedycznych w klasach I-III. 
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Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
 Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie miasta na 2011 r. dotyczących  zwiększenia wydatków MOSiR. 
Zmiana dotyczy  przejęcia obiektów: Bulwar, ciąg pieszo-rowerowy, plac zabaw. 
Komisja nie wniosła uwag. Przewodniczący obrad poddał przedstawiony projekt pod 
głosowanie. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
 Pan Cezary Gradziński poprosił członków Komisji o zapoznanie się z treścią projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011 r. Zmiana dotyczy wprowadzenia  zaliczki 
jaką otrzymała gmina  na poczet szkód w mieniu spowodowanych nawałnicą lipcową. 
Środki te mają być przekazane między innymi na remont Szkoły Podstawowej  nr 3. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
 Pan Cezary Gradziński poprosił członków Komisji o zapoznanie się z treścią projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2011 r. Zmiana dotyczy zwiększenia dochodów  
i wydatków w związku z wprowadzeniem projektu „I love przedmioty matematyczno-
przyrodnicze”. 
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 6 
 Pan Andrzej Majewski poinformował o przystąpieniu do opiniowania projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 rok.   
W związku z brakiem uwag poprosił o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. 
     Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7           
 Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2011-2023. 
Pan Andrzej Majewski zapytał kto jest za pozytywną opinią do projektu  uchwały? 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 8 
 Pan Andrzej Majewski poprosił obecną na posiedzeniu Panią Ewę Kondek  
o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 
świadczenie udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone przez Miasto 
Sandomierz. 
 Zgodnie z zapisem art. 2 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia  
5 sierpnia 2010 r. gmina określa wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli 
wykraczające poza obowiązkowe 5 godzin podstawy programowej. Projekt uchwały 
określa wysokość opłaty za godzinę świadczonych usług w wysokości 2,40gr. 
 W dyskusji obecni poddali propozycję zmniejszenia tej opłaty do wysokości 2 zł oraz 
ewentualnych korzyści i następstw wprowadzenia takiej zmiany w projekcie uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 
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 Pan Andrzej Majewski zapytał kto z członków Komisji jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem przedstawionego w materiałach na sesję projektu uchwały w sprawie  
ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone przez 
Miasto Sandomierz. 
Glosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 9 
 Pan Andrzej Majewski przedstawił członkom Komisji pismo Pani A. W.*) z prośbą  
o przyznanie stypendium naukowego. 
Komisja nie wypracowała stanowiska w przedmiotowej sprawie.  
Ad. 10 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  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.) 
 
 


