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Protokół Nr 36/5/2014 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

dn. 12 maja 2014 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  

Komisji i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją 

zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

4. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 

zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych MOSiR  

w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz 

określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz 

pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych MOSiR  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu (…)  

8. Rozpatrzenie pisma SKS „Wisła” z dnia 23.04.2014 r. – skarga na zachowanie jednego 

z radnych. 

9. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 

celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających  

w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 

rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

Komisja bez uwag przyjęła uzasadnienie do projektu uchwały przedstawione przez Panią Ewę 

Kondek – Zastępcę Burmistrza Sandomierza. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Komisja bez uwag przyjęła powyższe sprawozdanie. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad 

zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych MOSiR  

w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński - Skarbnik Miasta. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat oraz 

określenia zasad sporządzania umów dotyczących wynajmu i dzierżawy gruntów oraz 

pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych MOSiR.  

Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Pana Cezarego Gradzińskiego. 

Radni zwrócili uwagę na błąd w zapisie dotyczącym kwoty opłaty za dzierżawę gruntu. 

Zgłoszono wniosek o wniesienie poprawki w § 1 tj. wpisanie jednostki powierzchni – m
2 

 po 

słowach -  „9. Wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą we wszystkich obiektach 

MOSiR: 40,00zł”  dopisać: „za m
2 

`` 

Pan Andrzej Majewski zapytał, kto jest za wprowadzeniem powyższej poprawki? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – poprawka przyjęta. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie całość projektu uchwały z przyjętą poprawką. 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu powołanej uchwałą Nr XVII/111/2012 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 

27 kwietnia 2012 roku. 

Komisja bez uwag przyjęła wyjaśnienie przedstawione przez Panią Ewę Kondek. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Komisja zapoznała się z treścią pisma SKS „Wisła” – skarga na niekulturalne zachowanie 

jednego z radnych podczas meczu piłki nożnej rozgrywanego na stadionie miejskim. Radni 

jednomyślnie wyrazili pogląd, iż nie są organem mającym kompetencje do wydawania opinii 

lub rozstrzygnięć w powyższej sprawie. Jednomyślnie stwierdzono, że przedmiotowe pismo 

nie powinno być skierowane do Komisji. 

Komisja zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o możliwości budowy boiska 

treningowego na potrzeby SKS „Wisła” Sandomierz. 

Ad. 9, 10 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Andrzej Majewski  

    Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 
Protokołowała: R. Tkacz 


