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Protokół Nr 34/3/2014 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

dn. 20 marca 2014 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. Pisma i sprawy skierowane do Komisji: 

- Statut Klubu Tenisa Stołowego „Sandomierz” – informacja Pana Franciszka 

Makowskiego - Prezesa Zarządu Klubu Tenisa Stołowego w Sandomierzu. 

- Powołajmy Sandomierskie Centrum Pamięci – apel Pana Z. P.*) i Pana P. P.*), 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności 

BWA (…) 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – 

Katolickiej Parafii Nawrócenia NMP w Sandomierzu (…) 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

8. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała przemówienia Pana J. T.*) – mieszkańca Sandomierza długoletniego 

działacza sportowego, współzałożyciela klubu tenisa stołowego w Sandomierzu. 

 Mówca między innymi wspomniał, o swoich osiągnięciach sportowych oraz 

działalności szkoleniowej prowadzonej w Sandomierzu od 1980 roku. Poinformował, że 

został wykluczony z Klubu Tenisa Stołowego  ponieważ posądzono go o naruszenie jednego  

z paragrafów Statutu Klubu. Co prawda nie został o tym powiadomiony pisemnie ale ma 

wątpliwości co do tej decyzji ponieważ; 

-   nigdy nie widział Statutu Klubu, 

- przez 12 lat członkostwa w klubie nie został powiadomiony o żadnym Walnym      

Zgromadzeniu, 

-   kto w związku z tym wybierał członków Zarządu, 

-   czy działa w Klubie Komisja Rewizyjna? 

W związku z powyższym można przypuszczać, że obecny Zarząd Klubu jest nieformalny. 

Podkreślił, że zasługi obecnych działaczy klubu są niekwestionowane, ma jednak wiele 

wątpliwości co do prawidłowości prowadzenia Stowarzyszenia. 
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 Pan L. O.*) – były członek Klubu Tenisa Stołowego wskazał między innymi, że -  

„Członkowie klubu są traktowani przedmiotowo, a działalność finansowa budzi wiele 

kontrowersji. Oficjalnie nikt się nie rozlicza z gospodarowania środkami pochodzącymi ze  

składek członkowskich. Wielokrotnie pytaliśmy, czy klub dostaje dotacje z miasta – nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi. Zastanawiające jest również pełnienie funkcji prezesa przez tę 

samą osobę kolejne trzy kadencje”. 

Pan Franciszek Makowski – Prezes Zarządu Klubu Tenisa Stołowego – zapewnił, że 

działalność klubu prowadzona jest zgodnie z wytycznymi. Są osoby odpowiedzialne za 

poszczególne działy: szkoleniowy, finansowy. „Nic nie odbywa się bez spotkań”. Przedstawił 

dokumenty: 

- Statut Stowarzyszenia „Klub Tenisa Stołowego Sandomierz”  

- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podkreślił w wystąpieniu, że - „Niezdrowa atmosfera jaka wytworzyła się wokół działalności 

klubu ma związek z chęcią dominacji niektórych jej członków”. 

Zapewnił, że w najbliższym czasie odbędzie się Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia. 

 W dalszej dyskusji zwrócono uwagę, iż najważniejszą sprawą jest wykonywanie 

wszelkich czynności związanych z przejrzystością działalności klubu w tym skuteczne 

informowanie członków o ważnych wydarzeniach np. terminie zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

Radni w podsumowaniu dyskusji poinformowali, że miasto może kontrolować działalność 

stowarzyszeń tylko w ramach udzielonych dotacji na realizację zadań zleconych. Funkcję 

kontrolną nad stowarzyszeniami pełni Starosta i Wojewoda. 

Stwierdzili, że przedłużający się spór może mieć wpływ na weryfikację wniosku klubu  

o przyznanie dotacji z budżetu miasta na rok 2015. 

Radni zaapelowali do obecnych na posiedzeniu stron o zorganizowanie roboczego spotkania 

i polubownego zażegnania powstałego konfliktu. Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu w imieniu swoim i członków Komisji zadeklarował pomoc w roli mediatora 

lub obserwatora spotkań zorganizowanych w tym celu.  

 

 Komisja zapoznała się z inicjatywą powołania Sandomierskiego Centrum Pamięci – 

apel Pana Z. P.*) i Pana P. P.*). 

Komisja z uznaniem wypowiedziała się o przedstawionej koncepcji ustanowienia 

Sandomierskiego Dnia Pamięci – 16 marca, którego celem będzie oddanie hołdu 

Sandomierzanom, którzy podczas II wojny światowej oddali swoje życie walcząc  

o niepodległą Polskę. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2014 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności BWA -  

wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości 

artystów  Ziemi Sandomierskiej „Porównania”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Agata Król – Kierownik Wydziału 

Kultury, Sportu i Promocji. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Rzymsko – katolickiej 

Parafii Katedralnej Narodzenia NMP w Sandomierzu na realizację zadania pod nazwą 

„Sandomierz – Bazylika Katedralna - konserwacja rokokowego ołtarza (1772-74) pw. Bł. 

Wincentego Kadłubka)”. 

Komisja zapoznała się z treścią uzasadnienia do projektu uchwały nie wnosząc uwag. 

Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia które przedstawił Pan Marek Rutkowski – Kierownik 

Wydziału Oświaty. 

W dyskusji zwrócono uwagę na wydatki związane z instalacją basenu letniego. 

Radny Andrzej Bolewski zakwestionował proponowaną lokalizację basenu przy bulwarze nad 

Wisłą. Zaapelował o rozważenie wykorzystania środków w celu wybudowania basenu przy ul. 

Portowej, ponieważ jest gotowa dokumentacja na tą inwestycję. Uważa, że dobrym 

rozwiązaniem jest ogłoszenie i zaproszenie inwestorów, którzy podjęliby się realizacji tego 

obiektu.  

Radni zwrócili uwagę na rentowność obiektu usytuowanego na terenie bulwaru. 

Radny Marek Chruściel poinformował, że w gminie Nowiny w ośrodku sportowym „Perła” 

zainstalowano taki basen i cieszy się on ogromnym powodzeniem. 

W burzliwej dyskusji radni sprecyzowali wniosek: „Należy rozważyć możliwość lokalizacji 

basenu letniego przy ul. Portowej” 

Pan Andrzej Majewski zapytał kto z radnych jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Pan Andrzej Majewski poprosił członków komisji o pozytywne zaopiniowanie omawianego 

projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Przewodniczący komisji poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Wniosek. 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu jest zaniepokojona uwagami przedstawionymi na 

dzisiejszym posiedzeniu przez byłych członków Klubu Tenisa Stołowego „Sandomierz” 

związanymi z niestatutową działalnością Zarządu Klubu. Komisja  wnioskuje do Burmistrza 

o wyjaśnienie,  czy powyższe uwagi mogą mieć wpływ na wykonywanie zadań dotowanych  

z budżetu miasta. 

Powyższy wniosek przyjęto przez aklamację. 
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Ad. 9 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Andrzej Majewski  

    Przewodniczący  

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 
Protokołowała: R. 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.).  
 


