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Protokół Nr 22/9//2012 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

3 grudnia  2012 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 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu budŜetu miasta Sandomierza na 2013 rok 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Dział 854- - Edukacja opieka wychowawcza 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Dział 926- Kultura fizyczna i Sport 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 
2013 rok 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2013 – 2026 

6. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 

 Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Pan Andrzej Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Cezarego Gradzińskiego – 
Skarbnika Miasta – o przedstawienie informacji o wydatkach przewidzianych w dziale 801. 
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza. 
Podczas dyskusji radni zwrócili uwagę na: 
- wysokie środki przeznaczone na wyŜywienie w przedszkolach, 
- koszty obsługi przedszkoli (praca personelu pomocniczego) 
- moŜliwości wprowadzenia oszczędności poprzez wprowadzenie cateringu. 
- czy jest moŜliwość utworzenia na terenie miasta Ŝłobka i czy będą środki na ten cel 
Pani Ewa Kondek zwróciła uwagę, Ŝe w tej chwili nie ma w mieście takiej placówki, trudno 
więc zabezpieczyć na ten cel środki. Jeśli taka  powstanie znajdą się teŜ pieniądze w budŜecie. 

Dział 854- - Edukacja opieka wychowawcza 
Komisja zwróciła uwagę na wydatki  świetlic socjoterapeutycznych które znacznie obciąŜają 
budŜet.  

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Radny Andrzej Bolewski zgłosił wniosek o dopisanie w tym dziale pozycji: 
- Obchody Dnia Samorządowca 
- 80-lecie włączenia prawobrzeŜnej części miasta w granice administracyjne Sandomierza 
Radny zwrócił uwagę, Ŝe na wszelkich folderach wydawanych przez miasto nie ma wzmianki 
o prawobrzeŜnym Sandomierzu. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o przegłosowanie wniosku przedstawionego wyŜej. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 
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Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie wszystkich omówionych działów i 
zapytał kto jest „za” wydaniem pozytywnej opinii. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Sandomierza na 2013 
rok. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały budŜetowej 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sandomierz na lata 2013 – 2026 
Pan Andrzej Majewski poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 
 
Ad. 10 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad  i zamknął posiedzenie. 
        
 
       Andrzej Majewski 

    Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 

 
 
 


