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Protokół Nr 45/6/2010 
z posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 28 kwietnia 2010 r. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Omówienie kalendarza imprez na 2010 r. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieŜącej działalności BWA w 
Sandomierzu oraz na  realizację projektu związanego z promocją twórczości artystów 
Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw 
Artystycznych 

5.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2010r. – dot: 
ZEAS. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami Miasta Sandomierza na 2010 – 2013” 

7. Rozpatrzenie pism bieŜących, wnioski Komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3  
Przewodniczący obrad udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu Panu Dariuszowi Socha 
pracownikowi Wydziału EKiS  w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu celem przedstawienia 
głównych punktów kalendarza imprez kulturalnych w 2010 roku. Mówca wskazał na nowe 
pomysły dotyczące promocji Sandomierza wskazując na zacieśnianie współpracy ze stacjami 
radiowymi celem realizacji takich akcji jak „Lato z radiem” i inne. 
Członkowie Komisji otrzymali do wglądu kalendarz imprez na 2010 rok i zwrócili uwagę na 
wiele atrakcyjnych pozycji między innymi: 750 rocznica najazdu tatarskiego na Sandomierz, 
Festiwal „Dookoła Wody”, który być moŜe odbędzie się juŜ w nowej scenerii na Bulwarze 
Piłsudskiego.  
Ad. 4 
Przewodniczący obrad przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie dofinansowania 
działalności BWA w Sandomierzu. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania: utrzymanie bieŜącej 
działalności BWA w Sandomierzu oraz na realizację projektu związanego z promocją 
twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez Biuro 
Wystaw Artystycznych. 
Ad. 5 
Pan Andrzej Majewski Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie zmiany w budŜecie miasta polegającej na zatrudnieniu w ZEAS radcy prawnego. 
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Po krótkiej analizie przedmiotowego projektu Przewodniczący Komisji poprosił  
o głosowanie. 
Głosowano: 1 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” 
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2010 
rok  (zatrudnienie radcy prawnego ZEAS) 
Ad. 6 
Pan Andrzej Majewski przedstawił obecnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza na 2010 – 2013” i odczytał 
uzasadnienie do omawianego projektu. 
W dyskusji członkowie Komisji  zwrócili uwagę na brak przejrzystości opracowania oraz 
brak podpisów osoby sporządzającej program. 
Głosowano: 
4 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Komisja pozytywnie (z uwagami) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sandomierza na 2010 – 2013” 
Ad.  7 
Wnioski Komisji: 
Komisja prosi o udzielenie wyjaśnień co do niegospodarności w wykorzystaniu Klubu 
„Lapidarium” w świetle artykułu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej. 
Głosowano: 4 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” 
Komisja wnioskuje o ograniczenie liczebności w klasach sandomierskich szkół do 25 
uczniów. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 8 
 Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
                                          Andrzej Majewski  
                                                                  Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty,  
           Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


