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Protokół Nr 39/11/2009 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

   w dniu 21 grudnia 2009 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14.00 
Godzina zakończenia – 15:30 
 
 
 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 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu przedstawił następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Uzupełnienie informacji o działalności miejskich jednostek organizacyjnych: 
   - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
   - Instytucji Kultury ( Biblioteka Miejska i Sandomierskie Centrum Kultury), 
   - Stowarzyszeń i fundacji dotowanych z budŜetu Miasta. 
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) ustalenia cen i zasad zwolnienia za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych   
   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
b) ustalenia opłat oraz określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu  
    i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo –   
    rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 
c) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2009, 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok (punkt 19  
   w porządku obrad XLIII sesji Rady Miasta Sandomierza), 
e) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok (punkt 20 w porządku obrad XLIII sesji Rady  
   Miasta Sandomierza), 
f) desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Rady Programowej  
    Sandomierskiego Centrum Kultury. 
5. Informacja o projekcie budŜetu na 2010 rok w działach: 
   - 801 – oświata i wychowanie, 
   - 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 
   - 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 
   - 926 – kultura fizyczna i sport. 
6. Propozycje do Planu Pracy Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta  
   Sandomierza na 2010 rok. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
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8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0  głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brał udziału  
w głosowaniu. 
 
Ad. 3,4 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie ustalenia cen i zasad 
zwolnienia za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. 

  
 Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień 
udzielił Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje aby ceny biletów ulgowych  
na basen dla dzieci i młodzieŜy obniŜyć o 50 % w stosunku do ceny biletu normalnego. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,  0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz z wnioskiem 
Komisji został zaopiniowany pozytywnie: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
 
 
b) 

Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sandomierzu  przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz 
określania zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów 
oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem. 
 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz określania zasad 
sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierŜawy gruntów oraz pomieszczeń 
lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sandomierzu został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 
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c) 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 
2009.  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 6  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”.  
 
 
d) 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2009 rok wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Cezary Gradziński – 
Skarbnik Miasta. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”.  
 
 
e) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił projekt uchwały  
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5  głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”.  
 
 
f) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie desygnowania 
przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do Rady Programowej Sandomierskiego 
Centrum Kultury i ustaliła, Ŝe kandydatury na w/w funkcję zostaną zgłoszone na sesji 
Rady Miasta Sandomierza. 
 
 
Ad. 5,6 
 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2010 rok.  

Projekt planu pracy Komisji został przyjęty  – 5  głosów „za”, 0 głosów 
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujący się”. Jedna osoba nie brał udziału  
w głosowaniu. Przedmiotowy projekt stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
 
Ad. 7 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z treścią pisma, w których:  
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismem znak EKiS.  
4300-100/2009  odpowiada na wnioski Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu z posiedzenia w dniu 22 października 2009 roku w sprawie rozwaŜenia 
moŜliwości utworzenia oddziału Ŝłobkowego przy Przedszkolu Miejskim  
w Sandomierzu – pismo stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 

 



 4 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismem znak EKiS.  
4300-101/2009 odpowiada na wnioski Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu zawarte w Protokole Nr 38/10/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku – 
pismo stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 

 
 
Ad. 8 
Wnioski Komisji 
 
I Wniosek  
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o przygotowanie projektu 
uchwały dot. ograniczenia liczby dzieci w klasach pierwszych do 26 dzieci. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
II Wniosek  
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o przygotowanie informacji  
dot. wniosków nie ujętych w projekcie budŜecie na 2010 rok wraz z uzasadnieniem. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
III Wniosek  
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o przygotowanie informacji 
dotyczącej akcji zima w mieście. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brał udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 9 

 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

 
 
 

Andrzej Majewski 
                                                                         Przewodniczący  
                                                         Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


