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Protokół Nr 3/3/2007 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 19 stycznia 2007 roku – godz. 14,00 - Ratusz 
                                  
 
 
                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – 
Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Obecni jak w załączonej liście obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 1 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu oraz na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad. 
 
 
Ad. 2 
I Wniosek  
 O przełoŜenie punktu 5 – Informacja dot. projektu budŜetu na 2007 rok  
na następne posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany jednogłośnie – 8 głosów „za”. 
 
II Wniosek 
Wprowadzenie punktu 3 – informacja dot. programu rozwoju turystyki dla 
miasta Sandomierza na lata 2007 – 2011 w oparciu o działającą od 14 lat  
w ramach LKS Sandomierz Chorągiew Rycerstwa Ziemi sandomierskiej 
(załącznik nr 2 do protokołu). 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 8 głosów „za”. 
 
 
Przyjęty jednomyślnie (8 głosów „za”) porządek obrad: 
                                                   

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Informacja dot. programu rozwoju turystyki dla miasta Sandomierza  
   na lata 2007 – 2011. 
4. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych   
    przez Miasto Sandomierz, 
b) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania    
    za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym  
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    w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza,   
    dodatków do wynagrodzenia oraz nagród. 
5. Propozycje do Planu pracy Komisji na 2007 rok. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
8. Zamkniecie porządku obrad.  
 

Ad.3 
 
Pan Karol Bury – Prezes Zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Sandomierz” 
przedstawił członkom Komisji program rozwoju turystyki dla miasta 
Sandomierza na lata 2007 – 2011 w oparciu o działającą od 14 lat  
w ramach LKS Sandomierz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej 
(załącznik nr 2 do protokołu). 
W/w program zawiera: 
- cel strategiczny, 
- aktualny potencjał Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, 
- środki i metody osiągnięcia zamierzonego celu strategicznego, 
- koszty realizacji programu, 
- źródła finansowania programu, 
- promocja programu, 
- prognoza wykonalności i opłacalności finansowej programu. 
 
Pan Karol Bury poinformował członków Komisji, Ŝe jeŜeli samorząd miejski 
przeznaczy np. 200 000 zł rocznie na realizacje w/w programu to Chorągiew 
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej równieŜ przeznaczy taką samą kwotę. 
 
Ad.4  
 
a) 
 Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli 
samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz przedstawiła Pani 
Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
Pani Naczelnik oświadczyła, Ŝe w przedstawionym projekcie uchwały 
proponuje się wzrost opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających 
do przedszkoli. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania przedszkoli 
samorządowych, wynoszącymi miesięcznie 515 zł. na jedno dziecko, proponuje 
się miesięczną opłatę za dziecko mieszkające na terenie Sandomierza  
w wysokości 115 zł. i opłatę za dziecko spoza Sandomierza w wysokości 400 zł. 
 
 Po dyskusji Komisja zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy projekt 
uchwały: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 
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b) 
 
 Pani Naczelnik Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu przedstawiła do ponownego zaopiniowania przez Komisję Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych na terenie Miasta Sandomierza, dodatków  
do wynagrodzenia oraz nagród. 
Pani Naczelnik oświadczyła, Ŝe w przedstawionym poprzednio projekcie 
uchwały był zaproponowany wzrost dodatków funkcyjnych z tytułu 
wychowawstwa klasy w gimnazjum i szkole podstawowej do 80 zł.,  
a w grupach przedszkolnych do 70 zł. Aktualnie proponuje się utrzymanie 
stawek za wychowawstwo klasy i grupy przedszkolnej na poziomie roku 2006, 
to jest 60 zł. miesięcznie. 
 
I Wniosek 
Komisja wnioskuje o przełoŜenie w/w projektu uchwały na następne 
posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 3 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”,  
1 głos „wstrzymujący się”. 
 
II Wniosek 
Komisja wnioskuje o zwiększenie: 
- do 90 zł. miesięcznie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono 
zadania – wychowawstwo klasy, 
- do 70 zł. miesięcznie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono 
zadanie – wychowawstwo grupy przedszkolnej. 
 
PowyŜszy wniosek został przyjęty – 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące się”. 
 
III Wniosek 
Komisja wnioskuje o przegłosowanie Załącznika Nr 2 do w/w projektu uchwały 
w wersji przedstawionej przez Burmistrza Sandomierza. 
 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się, 0 głosów „przeciwny”. 
 
 
 Po dyskusji Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała 
pozytywnie – 7 głosów „za” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) 
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przedstawiony projekt uchwały wraz z zaproponowanymi przez Komisję 
poprawkami. 
 
Ad. 5 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki Oświaty, 
Kultury i Sportu przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2007 rok.  
Plan pracy Komisji wraz z naniesionymi poprawkami został przyjęty 
jednogłośnie – 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
Ad. 6 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
 
- Cezary Łutkowicz -  informacja dot. krzemienia pasiastego. 
 
Komisja wnioskuje o podjęcie działań w celu wykorzystania Kamienia 
pasiastego do promocji Sandomierza. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu. 
 
- Pan Robert Sobieraj – Radny Rady Miasta Sandomierza zwraca się z prośbą 
przyjęcia rezygnacji z członkostwa w komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Komisja przyjęła rezygnację Pana Roberta Sobieraj. 
 
- Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz, ul. Rynek 18 zwraca się z prośbą  
o pomoc i dofinansowanie BWA w Sandomierzu kwotą 80.000 zł na program 
realizowany w 2007 roku. 
 
Komisja wnioskuje o wsparcie działalności Biura Wystaw Artystycznych. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała 
udziału w glosowaniu. 
 
- Zarząd Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” zwraca się z prośbą  
o zwiększenie planowanego budŜetu obu klubów (200.000,00 zł.) o kwotę 
minimum 60.000,00 zł. W przypadku utrzymania dotychczasowej proponowanej 
kwoty, Zarząd klubu uzna swoją misję za zakończoną. 
 
Komisja wnioskuje o wsparcie działalności Sandomierskiego Klubu Sportowego 
„Wisła”. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu. 
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Ad. 7 
 Pan Włodzimierz Niemczyk zwraca się z apelem o pomoc Panu 
Tadeuszowi KsiąŜkiewiczowi - Prezes Sandomierskiego Klubu „Wisła”  
w sprawie zabezpieczenia bazy treningowej. 
 
Pani Krystyna Socha poinformowała członków Komisji, Ŝe będzie ogłoszony 
konkurs na logo Sandomierza, w którym będą mogły wziąć udział dzieci  
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Sandomierzu. 
 
 
Pani Krystyna Socha zapytała: 
 - Czy to prawda, Ŝe najmłodsza grupa grająca w piłkę noŜną od pewnego czasu 
ma ograniczony wstęp na Halę Sportową? 
- czy w tym roku będzie równieŜ dopłata do mleka dla dzieci? 
 
Komisja wnioskuje o powołanie grupy fachowców (znawców i praktyków 
uŜytkowania stadionu) w sprawie skonsultowania projektu budowy Stadionu 
Sportowego w Sandomierzu. 
PowyŜszy wniosek został przegłosowany – 7 głosów „za”. Jedna osoba nie brała 
udziału w głosowaniu. 
 
Ad. 8 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu (godz. 16.30). 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Komisji 
                                                          Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
                                                                       Andrzej Majewski   
                                                        
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 

 

 

 

 


