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Protokół Nr 25/2/2013 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

dn. 17 maja 2013 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu; Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Turystyki i Promocji. 

Ad. 1 

 Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad  obu 

Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Przewodniczący  przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o działalności gminnych osób prawnych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację w 2013 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności 

Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu  oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw 

Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi 

sandomierskiej „Porównania”. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia przez  miasto Sandomierz w 

2013 roku pomocy Powiatowi  Sandomierskiemu w postaci sfinansowania  kosztów 

zatrudnienia pracownika nadzorującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców 

Sandomierza  po zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum 

Ogólnokształcącym Collegium Gostomianum Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  

Gminy Sandomierz na lata  2013 – 2026. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki 

Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 

Sandomierz do Rady Nadzorczej Sandomierskiego  Ogrodniczego Rynku  Hurtowego 

S.A. w Sandomierzu. 

11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi  oraz  podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 

12. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

13. Zamknięcie obrad. 

Pan Marcin Marzec zapytał kto z radnych jest za przyjęciem w/w porządku obrad? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3 

Przewodniczący obrad przypomniał, że radni mieli możliwość zapoznania się ze 

sprawozdaniami złożonymi w biurze Rady Miasta przez spółki prawa handlowego i jednostki, 

których miasto jest fundatorem. Zapytał czy są uwagi w tym temacie. Uwag nie wniesiono. 

Poprosił o przyjęcie powyższych dokumentów w głosowaniu. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Radny Janusz Sochacki zawnioskował, aby komisje merytoryczne zapoznały się ze 

sprawozdaniami z działalności podmiotów w których miasto ma udziały zapraszając 

przedstawiciela tych jednostek na jedno ze swoich posiedzeń.  

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie w/w wniosku. 

Głosowano: 9 „za” – wniosek przyjęty. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierskiemu na realizację  w 2013 roku  zadania: utrzymanie  bieżącej działalności Biura 

Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz na wykonanie przez Biuro Wystaw Artystycznych 

projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej „Porównania”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza 

Sandomierza. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń. Pan Marcin Marzec poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektu. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  udzielenia przez  miasto Sandomierz w 2013 roku 

pomocy Powiatowi  Sandomierskiemu w postaci sfinansowania kosztów zatrudnienia  

pracownika nadzorującego porządek na, dostępnym dla mieszkańców Sandomierza po 

zakończeniu zajęć szkolnych, boisku wielofunkcyjnym przy I Liceum Ogólnokształcącym 

Collegium Gostomianum Sandomierzu. 

Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Panią Ewę Kondek. Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia przedstawionego przez Panią Ewę Kondek. 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie projektu w głosowaniu. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

na 2013 rok 

Radni dyskutowali na temat zapisu punktu nr 7 Załącznika Nr 2 do niniejszego projektu 

uchwały.  Wyjaśnień udzielił i Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta.   

Radny Michał Saracen w dyskusji przedstawił do rozważenia propozycję utworzenia na trenie 

byłej  jednostki wojskowej „inkubatora przedsiębiorczości”. 
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Przewodniczący obrad zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

omówionego projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Sandomierz na lata  2013 – 2026. 

Komisja nie wniosła uwag. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 

projektu uchwały 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki 

Sandomierskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Podczas dyskusji radni pytali między innymi czy spółka jest wypłacalna i kiedy do budżetu 

miasta wróci aport wniesiony przy powstawaniu TBS-u. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz 

do Rady Nadzorczej Sandomierskiego  Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że kandydatem do reprezentowania miasta w SORH 

S.A. jest dotychczasowy reprezentant Pan Wojciech Majcher. Zapytał kto z radnych jest za tą 

kandydaturą. 

Głosowano: 2 „za”, 6 „wstrzymujących się” 0 „przeciw” – opinia pozytywna.  

 

Ad 11 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi  oraz  podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 

Komisja bez uwag przyjęła sprawozdanie. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 12 

Sprawy różne: 

1. W związku  z decyzją Burmistrza o przejęciu Bramy Opatowskiej i Trasy Podziemnej 

od dotychczasowego dzierżawcy radni poprosili obecną na posiedzeniu Panią Ewę 

Kondek o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie. 

Mówczyni powiedziała miedzy innymi że: 

- sporne obiekty należą do miasta, 

- umowa na ich dzierżawę  wygasła w dn. 31.12.2012r. 

- sprawa założona przez miasto w sądzie o przekazanie obiektów przeciągała się w czasie w 

związku z tym Burmistrz podjął decyzję o wycofaniu wniosku, 
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- miasto proponowało PTTK-owi różne rozwiązania sporu w tym ustalenie ryczałtu z 

użytkowania obiektów. Jak dotąd negocjacje nie przyniosły żadnych skutków, 

- w trosce o turystów i wizerunek miasta Burmistrz podjął decyzję o bezpłatnym 

udostępnieniu obiektów do odwołania. 

 2.  Radny Wojciech Czerwiec poprosił o wnikliwe przeanalizowanie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w mieście. Stwierdził, że postanowienia zawarte w 

dokumencie nie są przestrzegane przez służby miejskie. 

 

Ad. 13 

Pan Marcin Marzec stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

     Marcin Marzec 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 


