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Protokół nr 40/9/2014 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

Posiedzenie Komisji w dniu 20 października 2014 r. 

 

 

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 określenia wysokości, zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu miasta Sandomierza. 
6. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych w Sandomierzu. 
7. Podsumowanie pracy Komisji w 2014 roku. 
8. Wnioski, sprawy różne. 
9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – porządek został przyjęty. 
Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 
Sandomierza. 
Komisja wysłuchała wystąpienia przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat”. 
Radni nie wnieśli uwag do opiniowanego projektu uchwały. 
Przewodniczący poprosił o  pozytywne zaopiniowanie projektu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 
Komisja wysłuchała uzasadnienie przedstawionego przez Pana Cezarego Gradzińskiego. 
Mówca wskazał, że zmiana w budżecie polega na przekazaniu środków na dokapitalizowanie 
spółki Wydawnictwo Samorządowe „Tygodnik Nadwiślański”. 
W dyskusji zwrócono uwagę: 
- jakie są przyczyny złożenia wniosku o dokapitalizowanie, 
- czy ta forma wsparcia finansowego pomoże spółce wyjść z kryzysu, 
- czy miasto powinno nadal być udziałowcem spółki. 
Pan Andrzej Majewski zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omówionego 
projektu?. 
Głosowano: 0 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się – opinia negatywna. 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu miasta Sandomierza. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Radni zwrócili uwagę: 

- burmistrz prowadził konsultacje społeczne w latach ubiegłych,  

- inicjatywa utworzenia budżetu obywatelskiego jest słuszna, 

- czy w roku 2015 będzie realna możliwość wykonania założeń regulaminu budżetu 

obywatelskiego. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Obecny na posiedzeniu Pan Z. P.*) - mieszkaniec Sandomierza zwrócił się z prośbą o wsparcie 

działalności utworzonego Sandomierskiego Centrum Pamięci. 

Zawnioskował o umieszczenie tablicy informacyjnej przy pomniku II wojny światowej 

zlokalizowanym przy Zamku. Ważne jest wyznaczenie miejsca na co najmniej dwie 

chorągwie, ustawienie łańcuchów dookoła pomnika, ponieważ turyści z zewnątrz uznają ten 

teren za parking.  

Pani Ewa Kondek poinformowała, że wszystkie sugestie przedstawione przez Pana Z. P. są 

słuszne i będą zrealizowane.   

 

Ad. 6, 7, 8 

Przewodniczący Komisji poprosił o przesunięcie punktów: 

Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych w Sandomierzu oraz 

podsumowanie pracy Komisji w 2014 roku na następne posiedzenie. 

Radni nie wnieśli sprzeciwu. 

 

Ad. 9 

Przewodniczący obrad podziękował za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie Komisji 

Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.                                                                    

        Andrzej Majewski  

    Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

 


