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Protokół Nr 26/10/2008 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

 w dniu 13 listopada 2008 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 14.00 
Godzina zakończenia – 17,30 
 
 
 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 
Przyjęty porządek obrad  – 7  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja na temat działalności Biura Wystaw Artystycznych. 
4. Informacja na temat działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, 
b) utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum  
    Kultury”. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Informację na temat działalności Biura Wystaw Artystycznych przedstawiła 
Pani Teresa Pilch – Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu  
– informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
Ad. 4 

Informację na temat działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 
przedstawiła Pani Zofia Czub – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 
– informację stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 

Pani Dyrektor zaproponowała aby Ogólnopolska Nagroda Imienia Aleksandra 
Patkowskiego była nagrodą Sandomierza. 
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Ad. 5 
a)   

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz  
Pani Agata Król – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego przedstawiły 
projekt uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 
Szkół w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem. 

 
Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 

projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  
1  głos „przeciwny”.  
 
 
b) 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 
kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”  wraz z uzasadnieniem. 
 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian do przedmiotowego 
projektu uchwały: 
- pod „Uchwała Nr…..     Rady Miasta Sandomierza z dnia……” dopisać:  
  Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Sandomierskiego Centrum Kultury    
   w Sandomierzu. 
- w podstawie prawnej która brzmi:  „Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i 18, art.9 ust. 1  
   i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25  
   października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
   (Dz. U. z  2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala  
   co  następuje: ”w trzecim wierszu po art. 9 ust. 1 dopisać „ i 2 , art. 11” 
   w trzecim wierszu przy art. 13 ust. 1 skreślić „ust.1”  
- § 3 otrzymuje brzmienie „Siedzibą Sandomierskiego Centrum Kultury jest miasto  
   Sandomierz”. 
- § 4 Dopisać : „ rozwijanie i ” 
   „Przedmiotem działalności jednostki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb   
   społecznych w zakresie kultury.” 
 
PowyŜsze zmiany zostały przyjęte: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się, 0 głos 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy 
projekt uchwały wraz z poprawkami (6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się,  
0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu).  
 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian do Statutu 
Sandomierskiego Centrum Kultury 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
§ 1 
1. Poprawka do ustawy dot. Dziennika Ustaw – skreślamy, poz.: „tekst jednolity  

Dz.U. nr 110 z 1997 roku, poz. 721 z późn. zm.) 
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    Wpisujemy:(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). Punkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 

    Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności    
     kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.). 
2. Bez zmian 
3. Bez zmian 
 
§ 2 
1. Bez zmian 
2. Skreślamy wszystkie lokale z wyjątkiem lokalu przy Rynku 20 oraz „i prowadzenie 
tam działalności statutowej”. Punkt ten otrzymuje brzmienie:  
Gmina Miejska Sandomierz odda Sandomierskiemu Centrum Kultury, na podstawie 
umowy uŜyczenia, lokal w budynku przy Rynku 20 w Sandomierzu o powierzchni 
uŜytkowej 23,56m², stanowiący własność Gminy Miejskiej Sandomierz,  
z przeznaczeniem na siedzibę Sandomierskiego Centrum Kultury. 
3. Bez zmian 
 
§ 3 
Bez zmian 
 
§ 4 
Bez zmian 
 
§ 5 
Dla porządku wprowadza się numerację: 1,2, 3 
1. Bez zmian tj. Siedzibą Sandomierskiego Centrum Kultury jest lokal w budynku przy 
Rynku 20 w Sandomierzu 
Wprowadza się punkt 2: 
2. Sandomierskie Centrum Kultury korzysta, na podstawie umowy uŜyczenia z mienia 
komunalnego oddanego przez Gminę Miejską Sandomierz, określonego w §5 pkt. 1 
oraz mienia przekazanego na działalność statutową na podstawie odrębnych uchwał 
Rady Miasta Sandomierza. 
3. Bez zmian tj.: Sandomierskie Centrum Kultury moŜe tworzyć filie, ale tylko za 
zgodą Rady Miasta Sandomierza na podstawie stosowych uchwał. 
 
§ 6 
Bez zmian 
 
Rozdział II 
Cele i zadania 
§7, §8, §9, §10 
Bez zmian 

Rozdział III 
Organy zarządzające i opiniodawcze 
§ 11 
Punkt 1 został podzielony na dwa kolejne punkty, które otrzymały następujące 
brzmienie: 
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1. Sandomierskim Centrum Kultury zarządza Dyrektor i reprezentuje instytucję na 
zewnątrz. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Sandomierza, na zasadach 
określonych w obowiązujących przepisach.  
Wprowadza się pkt 3 o następującej treści: 
3.Dyrektor przedstawia Organizatorowi corocznie plany, sprawozdania i analizy 
związane z zakresem działania Sandomierskiego Centrum Kultury. 
4 (przed wprowadzeniem zmian pkt 2) 
Bez zmian 
5(przed wprowadzeniem zmian pkt 3) 
Bez zmian 
 
§ 12 
1. Skreśla się „moŜe” i „Społeczna”. Punkt ten otrzymuje brzmienie: 
W Sandomierskim Centrum Kultury działa Rada Programowa zwana dalej „Radą” jako 
organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.  
2. Skreśla się treść punktu 2. Punkt 2 po wprowadzeniu poprawek brzmi: 
Rada składa się z pięciu członków: dwie osoby reprezentujące Organizatora, w tym jeden 
przedstawiciel Rady Miasta i jeden przedstawiciel Burmistrza Sandomierza; trzy osoby 
powołane przez Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.  
3. Skreśla się pkt 3 tj.: „Członków Rady w liczbie nie przekraczającej pięć osób powołuje 
Dyrektor” 
Kolejne punkty zmieniają numerację 
3. (przed wprowadzeniem zmian pkt 4) Skreśla się „programem działania”, 
wprowadza się „działalnością merytoryczną” Punkt ten otrzymuje brzmienie: 
Rada opiniuje sprawy związane z działalnością merytoryczną  Sandomierskiego 
Centrum Kultury 
4. (przed wprowadzeniem zmian pkt 5) 
Bez zmian 
5. (przed wprowadzeniem zmian pkt 6). Skreśla się „przynajmniej raz w roku”. 
Wprowadza się:„miarę potrzeb, ale nie mniej niŜ dwa razy w roku”. Punkt 5 otrzymuje 
brzmienie: 
Spotkania Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie mniej niŜ dwa razy w roku. 
6. (przed wprowadzeniem zmian pkt 7). Bez zmian 
7. (przed wprowadzeniem zmian pkt 8). Bez zmian 
8. (przed wprowadzeniem zmian pkt 9). Bez zmian 
9. (przed wprowadzeniem zmian pkt 10). Bez zmian 
Wprowadza się pkt 10 
10.Rada działa społecznie i jej członkowie nie pobierają z tego tytułu Ŝadnego 
wynagrodzenia. 
 
Rozdziała IV 
Gospodarka Finansowa 
§ 13  
1. Bez zmian 
2. Bez zmian 
3. Wprowadza się dodatkowy zapis „po uzyskaniu opinii Dyrektora”. Punkt 3 otrzymuje 
brzmienie: Wysokość rocznej dotacji na działalność Sandomierskiego Centrum Kultury 
określa Organizator po uzyskaniu opinii Dyrektora. 
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4. Bez zmian 
5. Bez zmian 
Pozostała część statutu bez zmian 
 
PowyŜsze zmiany zostały przyjęte: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się, 0 głos 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie Statut 
Sandomierskiego Centrum Kultury wraz z poprawkami (6 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się,  0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu).  
 
Ad. 6 
Komisja zapoznała się z treścią pisma w którym Organizacja Turystyczna  
„Szlak Jagielloński” zaprasza Sandomierski Samorząd do przystąpienia do Organizacji 
Turystycznej „Szlak Jagielloński”, której celem jest reaktywowanie historycznego 
szlaku Kraków – Lublin – Wilno jako międzynarodowego szlaku turystycznego. 
Dodatkowych informacji na w/w temat udzielił Pan Marek Juszczyk przedstawiciel 
PTTK w Sandomierzu. 

 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- o przedstawienie pełnej informacji merytoryczno – finansowej z działalności Fundacji  
   Kultury Ziemi Sandomierskiej, 
- o przedstawienie informacji dot. planów rozwojowych oraz plan działania Fundacji  
   Kultury Ziemi Sandomierskiej na 2009 rok, 
- o zabezpieczenie w budŜecie miasta na 2009 rok kwoty 3 tys. zł na dofinansowanie  
   działalności organizacyjnej oraz sportowej Stowarzyszenia Sandomierskiego Klubu  
   Kolarskiego. 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się, 0 głos 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu ). 
 
 
Ad. 8 

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 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


