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Protokół Nr 18/5/2012 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
dn. 18 lipca  2012 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  i otworzył posiedzenie. 

(Obecnych czterech radnych) 

Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia przez miasto Sandomierz  z 

dniem 1 stycznia 2013 roku  roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – 
instytucji kultury prowadzonej wspólnie  ze współorganizatorami – Województwem 
Świętokrzyskim i  Powiatem Sandomierskim. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 
lipca 2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 

5. Opiniowanie projektu  uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r.  

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
miasta na 2012 rok. 

7. Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz   na lata 2012 – 2023 

8. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta  
Sandomierza do Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 
(Wniosek Rektora PWSZ w Sandomierzu) 

9. Sprawy różne, Wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie w/w porządku obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia przez miasto Sandomierz  z dniem 1 
stycznia 2013 roku  roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – instytucji 
kultury prowadzonej wspólnie  ze współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i  
Powiatem Sandomierskim. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Agata Król – Kierownik referatu Kultury, Sportu i Promocji. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu w związku z czym Przewodniczący obrad zapytał 
kto jest za przyjęciem przedmiotowego projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/135/2011 z dnia 30 lipca 
2011 r. Rady Miasta Sandomierza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Agata Król. 
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Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. Przewodniczący obrad zapytał kto jest za 
przyjęciem przedstawionego projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 
Opiniowanie projektu  uchwały  w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta.  
Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący Komisji poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta 
na 2012 rok. 
Pan Cezary Gradziński przedstawił informację dotyczącą zmian w załącznikach do uchwały 
budŜetowej na 2012 rok związanych z przyjęciem zmian zawartych we wcześniej 
omówionym projekcie uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag.  
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 
Opiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sandomierz   na lata 2012 – 2023. 
Pan Cezary Gradziński wyjaśnił Ŝe przedmiotowy projekt uchwały jest pochodną zmian 
wprowadzonych poprzednimi dwoma projektami uchwał i poprosił o jego przyjęcie. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 
Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta  
Sandomierza do Konwentu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu  
Pan Andrzej Majewski otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie kandydatur. 
Zgłoszono kandydaturę radnego Janusza Sochackiego 
Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za  delegowaniem Pana Janusza Sochackiego do 
Konwentu PWSZ w Sandomierzu i pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- SBM „Sandomierz” znak: L.dz. 726/2012 z dnia 27.06.2012 r. skierowanego również do 

Burmistrza Sandomierza w  sprawie złego stanu technicznego boiska „Orlik”. 

- SKS „Wisła” znak: L.dz. 60/12 z dnia 27.06.2012 r. w sprawie dofinansowania 

działalności Klubu. 

- Fundacja Fundusz Lokalny SMK Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany z dnia 11.06.2012 r. 

dot.  przystąpienia do programu stypendialnego dla uzdolnionych maturzystów. 

- Sandomierskie Forum Mieszkańców z dnia 16.07.2012 r. – protest przeciwko 

urządzaniu na Starówce hałaśliwych imprez muzycznych. 

Wnioski Komisji: 
Na najbliższym posiedzeniu Komisja dokona wizji lokalnej boiska „Orlik” przy ul. 

Baczyńskiego. 

 

Komisja widzi potrzebę dofinansowania Klubu „Wisła” z budżetu miasta, jednocześnie 

podkreśla, że Zarząd Klubu ma obowiązek podejmowania skutecznych działań w celu 

pozyskania sponsorów. 
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Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sporu zwraca się z prośbą do Burmistrza o 

przeanalizowanie zasadności przystąpienia Sandomierza do Fundacji Fundusz Lokalny 

SMK.  Komisja nie zajmuje stanowiska w sprawie ze względu na brak dokładnych 

danych o działalności Fundacji. 

 

Komisja zwraca się z prośba do Burmistrza o: 

- udzielenie informacji na temat „losów” osób należących do grona „Nadzieja 

Sandomierza” oraz 

- pomoc w ustaleniu listy członków Sandomierskiego Forum Mieszkańców. 

Powyższe wnioski przyjęto jednogłośnie (4 głosy „za”). 
Ad. 10 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku 

obrad  i zamknął posiedzenie. 

        

 

       Andrzej Majewski 
 

   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

R. Tkacz 

 


