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Protokół z posiedzenia  
Komisji Nauki, O światy, Kultury i Sportu Nr 14/14/2007 

w dniu 2 październik 2007 rok 
 
  
  
 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  – 6 głosów „za”. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Bezpieczna nauka i praca w przedszkolach samorządowych - informacja 
dyrektorów przedszkoli w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie  uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów   
    Miejskich Sandomierza, 
b) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
      w Sandomierzu, 
c)  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r. 
d) w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r. 
e) w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza  
     ze składu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu do Miejskiej Rady   
    Sportu w Sandomierzu. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
7. Zamkniecie porządku obrad.  
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Ad. 3 
Informacje na temat „Bezpieczna nauka i praca w przedszkolach 
samorządowych” przedstawiły:  
  

• Pani Aleksandra Kubicka - Dyrektor Przedszkola Nr 1  
w Sandomierzu - informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 

 
• Pani Dorota Strugała - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Sandomierzu - 

informację stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 
 

• Pani Jadwiga Barańska – Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Sandomierzu 
– informację stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 

Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe bezpieczeństwo mogłoby się zwiększyć 
przy załoŜeniu, Ŝe : 
- zapewniona jest stała opieka lekarza i pielęgniarki w przedszkolu, 
- jest stały monitoring wejścia do budynku na plac zabaw, sal zabaw  
i wszystkich sanitariatów z równoczesnym zatrudnieniem osoby do 
obsługi. 
 

• Pani Natalia Lipiec – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Sandomierzu – 
informację stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu. 

 
• Pani Magdalena Stępień – Dyrektor Przedszkola Nr 6 w 

Sandomierzu – informację stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu. 
Pani Dyrektor zapoznała Komisję : 
z zaplanowanymi remontami w budynku Przedszkola Nr 6 
- zabezpieczenie kaloryferów osłonami w łazienkach przy salach – pilne, 
- remont dachu – pilne, 
- częściowa naprawa przegnitych sufitów – pilne 
- naprawa spłuczek w łazienkach (6 szt.) – pilne 
- wymurowanie schodów zewnętrznych przy wyjściach ewakuacyjnych z 
sal – pilne, 
- wyrównanie chodników od strony wschodniej i zachodniej przedszkola – 
pilne 
- wymiana okien w salach, kuchni na korytarzach, 
- wymiana drzwi wejściowych od strony wschodniej, południowej, 
zachodniej placu zabaw – pilne, 
- wymiana rur w łazienkach, 
- wyrównanie nawierzchni na placu zabaw 
 

z koniecznymi działaniami: 
- zapewnienie bezpiecznego dojścia do przedszkola. Przeorganizować ruch 
pieszych który obecnie jest jeden dla samochodów i pieszych (pilne). 
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- oświetlić plac przedszkolny przynajmniej 2 lampami, obecnie na placu 
nie działa Ŝadna lampa, nie oświetlona jest równieŜ przyległa ulica Koseły, 
- odwodnienie placu przed przedszkolem (brak studzienki burzowej 
odprowadzającej wody opadowe) 
 

• Pani ElŜbieta Grządkowska – Dyrektor Przedszkola Nr 7  
w Sandomierzu – informację stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu. 

Pani Dyrektor poinformowała m.in. Ŝe: 
- konieczne jest stworzenie etatu pedagoga i psychologa dla wszystkich 
sandomierskich przedszkoli, 
- konieczna jest naprawa tarasu wejściowego, schodów w wraz z poręczami 
- konieczna jest wymiana płyt chodnikowych w obejściu przedszkola, 
- potrzebna wymiana ogrodzenia, 
- konieczny jest remont bloku Ŝywieniowego. 
 
Podczas dyskusji padły wnioski dot.: 
- monitoringu w przedszkolach, 
- opieki medycznej w przedszkolach (np. jeden etat medyka, który by 
obsługiwał wszystkie przedszkola), 
- etatu niani w przedszkolach, 
-  etatu pedagoga i psychologa dla wszystkich sandomierskich przedszkoli, 
- budowy przedszkola, 
- utworzenia jednego przedszkola integracyjnego, 
-  załoŜenia Ŝłobka. 
 
Ad.4  
a) 
 Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - 
Inwestycyjnego, przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów   
Miejskich Sandomierza. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 6  głosów „za”.  
 
b) 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, przedstawił i wyjaśnień udzielił  
Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji  
w Sandomierzu. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie – 6  głosów „za”.  
 
c) 
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Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  zmian  
w budŜecie miasta na 2007 r. przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Ewa 
Kondek  - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
Pani Naczelnik poinformowała członków Komisji, Ŝe w związku z zawartą 
umową pomiędzy Miastem Sandomierz i Województwem Świętokrzyskim 
na wspólną realizację zadania pn. „Muzyka w Sandomierzu” została 
przekazana dotacja celowa na wykonanie powyŜszego zadania.  
Zmiany w budŜecie miasta na 2007 r. zawarte w przedmiotowym projekcie 
uchwały, będą polegały na: 
zwiększeniu dochodów w budŜecie miasta: 
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2310 o kwotę 5.000,00 zł 
Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdz. Pozostała 
działalność § dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
 
zwiększeniu wydatków w budŜecie miasta: 
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł – Dz. Kultura i Ochrona 
Dziedzictwa Narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług 
pozostałych. 

 
Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 

uchwały jednogłośnie pozytywnie – 6  głosów „za”. 
 
 
d) 
 Pani Agata Król – Dyrektor Zespołu Administracyjno – 
Ekonomicznego w Sandomierzu przedstawiła uzasadnienie do projektu 
uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2007 r. 
Pani Dyrektor Zespołu Administracyjno – Ekonomicznego Szkół  
w Sandomierzu zapoznała członków Komisji ze zmianami w budŜecie 
miasta na 2007 r. zawartymi w przedmiotowym projekcie uchwały, które 
będą polegały na: 
zwiększeniu wydatków budŜetowych: 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 13.500,00 zł – Dział administracja 
publiczna Rozdz. Urzędy gmin § wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 
 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 2.321,00 zł – Dz. Administracja 
publiczna Rozdz. Urzędy gmin § składki na ubezpieczenie społeczne 
 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 331,00 zł – Dz. Administracja 
publiczna rozdz. Urzędy gmin § składki na Fundusz Pracy 
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Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 604,00 zł Dz. Administracja 
publiczna rozdz. Urzędy gmin § odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 
 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł – Dz. Administracja 
publiczna Rozdz. Urzędy gmin  § zakup materiałów i wyposaŜenia 
 
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4750 o kwotę 30.000,00 zł –  
Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin § zakup akcesoriów 
komputerowych, w tym programów i licencji 
 
Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 14.000,00 zł – Dz. Administracja 
publiczna rozdz. Urzędy gmin § wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych, 
 
zmniejszeniu wydatków 
Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 14.000,00 zł – Dz. Administracja 
publiczna Rozdz. Urzędy gmin § opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 
 
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 56.756,00 zł – dz. RóŜne rozliczenia 
Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe § rezerwy. 
 
Wprowadzenie powyŜszych zmian związane jest z  koniecznością 
stworzenia miejsc pracy dla osób prowadzących syntetykę i analitykę 
dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym 
zasobem Gminy. 
 

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” - opinia pozytywna. 
 
e) 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
delegowania przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza ze składu Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu do Miejskiej Rady Sportu  
w Sandomierzu. 
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Wniosek 
Komisja ustaliła, Ŝe nie będzie delegowała przedstawiciela ze składu 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu do Miejskiej Rady Sportu  
w Sandomierzu. 

PowyŜsze zostało przegłosowane: 2 głosy „za”, 1 głos „przeciwny”, 
2 głosy „wstrzymujące się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
Podczas dyskusji zostały zgłoszone następujące wnioski: 
- aby instytucje kultury i stowarzyszenia sportowe płaciły „symboliczną 
złotówkę” za wywieszenie ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych, 
- o powołanie Rady Kultury, 

 
Ad. 5,6 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału ul. Rynek 3a 
wnioskuje o zaplanowanie środków na waloryzację i podwyŜkę 
wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych,  
 

• Pan Krzysztof  Krzystanek – Zastępca Burmistrza znak. EKiS. 4300-
5/2007 prosi o wytypowanie przedstawiciela Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu do udziału w pracach komisji 
rozpatrującej wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza. 

 
Komisja wytypowała ze swojego składu Pana Andrzeja Majewskiego 
do udziału w pracach komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie 
Nagród Burmistrza. 

 
 

• Pan Piotr Adamski – Szef kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
prezes Zarządu SPiDR informuje, Ŝe: 

- zakończyła się kolejna szósta edycja ogólnopolskiej kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i wśród laureatów konkursów 
znaleźli się przedstawiciele  Gminy Sandomierz. 
 

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przekazuje 
postanowienie z dnia 5 września 2007 r. w sprawie uchwały  
w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych. 

 
 
• Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu w związku  
z planowanymi na październik 2008 roku obchodami 50 – lecia 



 7 

istnienia szkoły zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budŜecie 
Miasta Sandomierza na 2008 rok środków na obchody jubileuszu. 

 
• Burmistrz Sandomierza przekazuje opracowaną „Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej 
Sandomierz, celem zapoznania się z dokumentem i zgłoszenia uwag 
oraz sugestii i opinii poszczególnych komisji stałych.  

 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu poprosił członków Komisji o zapoznanie się  
z przedłoŜonym dokumentem i zaproponował opiniowanie na 
następnym posiedzeniu Komisji. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


