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Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i SportuKomisja Nauki, Oświaty, Kultury i SportuKomisja Nauki, Oświaty, Kultury i SportuKomisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu    

19 marca  2012 roku19 marca  2012 roku19 marca  2012 roku19 marca  2012 roku    
    
    
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1    
 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 
obrad  i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 
4. 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 w Sandomierzu. 

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. Sprawy różne, wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 

Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3    
 Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. 
Pan  Andrzej Majewski poprosił Panią Ewę Kondek – Zastępcę  Burmistrza  Sandomierza   
o przedstawienie uzasadnienia. 
Mówczyni wskazała na zwiększenie wydatków budżetowych w działach: 801 oraz 900 - 
wydatki na remonty w SP Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 2 oraz wykonanie i montaż Systemu 
Informacji Miejskiej. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
Przewodniczący obrad poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii w tej sprawie.. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Pani Ewa Kondek przedstawiła informację o zmianach w projekcie uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta  na 2012 r. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały 
Głosowano: 5 „za” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 4Ad. 4Ad. 4Ad. 4    
 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   w 
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Sandomierzu. Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do w/w projektu uchwały i nie 
wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
    
Ad. 5Ad. 5Ad. 5Ad. 5    
 Opiniowanie  projektu   uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  
cen  i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo – rekreacyjnych 
MOSiR  w Sandomierzu. 
Pani Ewa Kondek przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący Komisji poprosił o głosowanie. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 6Ad. 6Ad. 6Ad. 6    
 Pan Andrzej Majewski przedstawił obecnym pismo Związku Miast i Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego z dnia 06.03.2012r. znak: L.dz. 7/2012. zawierające prośbę o przyjęcie 
przez Rady Gmin stanowiska w sprawie skutków finansowych niedoszacowania 
subwencji oświatowej dla gmin. 
Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza stwierdziła miedzy innymi że „szkolnictwo 
podlegające Gminie Sandomierz w chwili obecnej nie jest zagrożone”. 
Komisja uznała, że informacje zawarte w w/w piśmie są zbyt ogólne. W związku  z 
powyższym Komisja nie zajęła stanowiska w  sprawie. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o przyjęcie powyższego stanowiska. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 7Ad. 7Ad. 7Ad. 7    
    Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad  i zamknął posiedzenie. 
        
 
       Andrzej Majewski 

    Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 
 


