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Protokół z posiedzenia  
Komisji Nauki, O światy, Kultury i Sportu Nr 12/12/2007 

w dniu 26 czerwca 2007 rok, godz. 14,00 - Ratusz 
 
  
  
 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  – 5 głosów „za”. Trzy osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie przedłoŜonych przez Burmistrza Sandomierza materiałów  
   dot. wyboru jednej z dwóch moŜliwych do zrealizowania przez nasze    
   miasto form udzielania wsparcia Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyznawania nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza  
     za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w współzawodnictwie  
      międzynarodowym i krajowym, 
b) w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymania i cofania  
      stypendiów sportowych, 
c) w sprawie określenia tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli  
     realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla    
     stanowisk o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,   
     zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie   
     miasta Sandomierza, 
d) w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
       o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie    
       Sandomierza. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6 Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamkniecie porządku obrad.  
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Ad. 3 

 
Komisja zapoznała się z przedłoŜonymi do zaopiniowania materiałami  
dot. wyboru jednej z dwóch moŜliwych do zrealizowania przez    
miasto Sandomierz form udzielania wsparcia Muzeum Okręgowemu  
w Sandomierzu. 
Wyjaśnień dot. potrzeb finansowych Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu oraz jego kosztach utrzymania, funkcjonowania  
i działalności udzieliła Pani Danuta Jakus – Główna Księgowa Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 
 
Pan Przewodniczący odczytał zaproponowane dwie formy udzielenia 
wsparcia Muzeum Okręgowemu w Sandomierzu i poddał je pod 
głosowanie: 
 
Pierwsza forma to przyjęcie przez Miasto Sandomierz roli organu 
prowadzącego Muzeum Okręgowego. W takim przypadku Powiat 
Sandomierski i Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – na mocy 
stosownej umowy – występowałyby w roli podmiotów współprowadzących 
i zabezpieczałaby w swych budŜetach równe, z przeznaczoną przez miasto, 
kwoty na utrzymanie muzeum. W tym przypadku, w momencie 
ewentualnego wyczerpania przez placówkę funduszy – obowiązek 
finansowania jej do końca roku spoczywać będzie na organie 
prowadzącym. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali negatywnie – 1 głos 
„za”, 2 głosy „przeciwne”, 3 głosy „wstrzymujące się” (Dwie osoby  
nie brały udziału w głosowaniu) w/w formę pomocy dla Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 
 
 
Drugą formą działania jest pozostawienie Powiatowi Sandomierskiemu 
roli organu prowadzącego i występowanie – jak miasto – w roli  
współprowadzącego i współfinansującego wraz z Sejmikiem 
Województwa Świętokrzyskiego. W tym przypadku miasto wnosiłoby 
corocznie do budŜetu muzeum wspólnie określoną kwotę – równą kwotom 
podmiotów współprowadzących. Ewentualnie dodatkowe potrzeby 
placówki pokrywałoby Starostwo Powiatowe.  
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie –  
5 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”, 0 głosów „wstrzymujących się” (Dwie 
osoby nie brały udziału w głosowaniu) w/w formę pomocy dla Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu.  
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Ad.4 
  
a) 
 Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyznawania 
nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych w współzawodnictwie międzynarodowym  
i krajowym, 
 
 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów „za”.  
 
b) 
 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymania i cofania stypendiów sportowych przedstawiła  
i wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu. 
Pan Krzysztof  Krzystanek – Zastępca Burmistrza Sandomierza zapoznał 
członków Komisji z autopoprawką Burmistrza do przedstawionego 
projektu uchwały w § 5 wyrazy „w wysokości do 200,00 zł” zastąpić 
wyrazami „w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł”. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
- w tytule uchwały, który brzmi „ w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych” dopisać oraz 
finansowanie sportu kwalifikowanego, 
- w § 9 który brzmi „ Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny  
do uprawiania sportu, a niezdolność ta został stwierdzona orzeczeniem 
wydanym przez lekarza mającego uprawnienia do badania sportowców, 
stypendium sportowe moŜe być wypłacane przez okres tej niezdolności, 
jednak nie dłuŜej niŜ przez jeden miesiąc” - wyrazy „jeden miesiąc” 
zastąpić wyrazami „ trzy miesiące”. 
 
 PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”. 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały  
z uwzględnieniem autopoprawki Burmistrza oraz z poprawkami Komisji. 
Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych” - opinia pozytywna. 
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c) 
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie określenia 
tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli realizujących,  
w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk  
o róŜnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie   
miasta Sandomierza. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów „za”. 
 
d) 
 Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następującej zmiany  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
- w załączniku Nr 1 do omawianego projektu uchwały § 3, który znajduje 
się w Rozdziale 2 przenieść do Rozdziału 1. 
 
 PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie - 8 głosów „za”. 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
i Sportu poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały  
wraz z poprawką Komisji. 
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych” - opinia pozytywna. 
 
 
Ad. 5 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych województwa 
świętokrzyskiego informuję, Ŝe we wszystkich miastach i powiatach 
województwa w tym w mieście i powiecie sandomierskim, 
funkcjonują Zarządy Powiatowe Forum Związków Zawodowych. 
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• Burmistrz Sandomierza – Jerzy Borowski odpowiada na wniosek 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, zawarty w Protokole  
Nr 10/10/2007 z posiedzenia Komisji w dniu 31 maja 2007 roku.  

 
 
Ad. 6 
 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o przesunięcie o godzinę rezerwację basenu dla 
zakładów pracy od 1 września 2007 roku. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 4 głosy „za”, 4 głosy 
„wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu ustaliła, Ŝe na następne 
posiedzenie zaprosi Pana Mariana Zwierzyka  - Komendanta StraŜy 
Miejskiej w Sandomierzu. 
 
 

Pani Ryszarda K.∗ zwróciła się po raz kolejny do członków Komisji o 
pomoc w sprawie przydziału lokalu przy ul. Opatowskiej 20, który jest 
przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej.  
Pani K.∗ zaproponowała powołanie np. Komisji, która zajęłaby się 
przedmiotowa sprawą. 
Pan Krzysztof NiŜyński – Radny Miasta Sandomierza podjął się negocjacji 
w przedmiotowej sprawie. 
 

 
Ad. 7 

 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

 
 
Andrzej Majewski 

                                                               Przewodniczący  
                                                 Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłąćzona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


