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Protokół Nr 2/1/2011 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 4 stycznia 2011 r. 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
 
 Ad. 1 
 Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011r. 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011r. 
5. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie uwag do 
projektu budŜetu w działach: 
 - 801 – oświata i wychowanie,  
 - 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 
 - 926 – kultura fizyczna i sport. 
 - 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Obecny na posiedzeniu Pan Cezary Gradziński przedstawił ogólny zarys sposobu 
konstruowania budŜetu. 
W dyskusji członkowie Komisji poruszyli zagadnienia: 
 Pan Andrzej Bolewski przypomniał, Ŝe w budŜecie oświaty powinny się znaleźć 
środki na remont Sali Widowiskowej przy ul. Portowej. Sala ta została zniszczona podczas 
powodzi, a jest to jedyna większa sala którą dysponuje miasto. Skate Park takŜe wymaga 
duŜych nakładów finansowych w związku z kataklizmem który spustoszył cały ten teren. 
Zamiast przeznaczać środki w wysokości 40.000 na tańce dworskie, łucznictwo i inne, naleŜy 
odtworzyć zniszczony Skate Park. 
 Pan Andrzej Bolewski przypomniał obecnym o planach budowy centrum rekreacji  
w prawobrzeŜnej części Sandomierza, zadania tego nie ujęto w tym projekcie. Mówca uwaŜa, 
Ŝe prawobrzeŜna część miasta została okrojona ze środków budŜetowych. 
 Pan Marek Chruściel zapytał jak będzie wyglądało utrzymanie obiektów Bulwaru nad 
Wisłą. 
 Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza poinformowała, Ŝe 
administratorem tych obiektów będzie MOSiR. 
 Pan Maciej Kuśmierz zapytał czy jest moŜliwe wygospodarowanie terenu pod boisko 
treningowe dla piłkarzy piłki noŜnej. 
 Pani Ewa Kondek poinformowała, Ŝe takie boisko jest potrzebne, ale musimy się 
liczyć z tym, Ŝe naleŜy wygospodarować na ten cel środki własne. 
 Pan Marcin Marzec pytał czy wystarczy środków w budŜecie na utrzymanie 
działalności klubów sportowych. 
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Obecny na posiedzeniu Burmistrz Sandomierza zapewnił, Ŝe będą to środki nie mniejsze niŜ 
w roku 2010. 
 Po dyskusji członkowie Komisji sprecyzowali następujące sugestie do projektu 
budŜetu miasta na 2011rok. 
 
1. Pozyskanie środków na remont Sali Widowiskowej przy ul. Portowej. 
Głosowano: - 6 „za” -  jednogłośnie. 
 
2. Pozyskanie środków na budowę boiska treningowego do piłki noŜnej w prawobrzeŜnej 
części miasta. 
Głosowano: - 6 „za” -  jednogłośnie. 
 
3. Zabezpieczenie środków w budŜecie miasta na działalność klubów sportowych na sport dla 
grup seniorskich na poziomie 2010r. 
Głosowano: - 6 „za” -  jednogłośnie. 
 
Pan Andrzej Majewski poprosił o przegłosowanie projektu budŜetu w działach 
801 – Oświata i wychowanie, 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza bez uwag, 
926 – kultura fizyczna i sport 
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Głosowano: - 6 „za” -  jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji przedstawił obecnym plan pracy 
Komisji na 2011 rok.(załącznik nr 1 do protokołu) 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego planu pracy, w związku z czym 
Przewodniczący poprosił głosowanie. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 

      Andrzej Majewski  
   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


