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Protokół Nr 23/4/2016 

Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu 

25 lutego 2016 r. 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Robert Pytka 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

(dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej). 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

(zwiększenie w SCO). 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przekształcenia 

jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetową Gminy miejskiej 

Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu” 

7. Przyjęcie informacji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 

Sandomierza (KPSiT.0003.1.2016.DSO z dnia 17.02.2016 r.) 

8. Przyjęcie informacji o kosztach utrzymania dziecka w publicznym żłobku. 

9. Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie propozycji umieszczenia kopii obrazu 

Jana Pawła II w Bramie opatowskiej (Or.0004.15.2016RP z dnia 17.02.2016 r.) 

10. Zapoznanie się z treścią pism Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 

informujących o złożonych przez jednostkę wnioskach o dofinansowanie.  

11. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok 

(dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej). 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił  Radny Marcin Marzec i Radny Wojciech Czerwiec. 
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Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury - omówił specyfikę pracy 

związanej z prowadzeniem orkiestry oraz  wskazał, że roczny koszt prowadzenia działalności 

w tym zakresie to kwota  171 000,00 zł. 

Podkreślił, że Sandomierskie Centrum Kultury mimo skromnych środków utrzymuje 

dotychczasowy poziom działalność i pracuje nad tym, aby wszystkie imprezy były coraz lepiej 

zorganizowane  i ciekawe dla szerokiego odbiorcy. 

Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały. Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowanie 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (zwiększenie 

w SCO). 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano:  6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytała, kto jest  

za takim wnioskiem? 

Głosowanie: 6 „za” – jednogłośnie 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/193/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej 

Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu 

w jednostkę budżetową Gminy miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty  

w Sandomierzu”. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu. 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Przyjęcie informacji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza 

(KPSiT.0003.1.2016.DSO z dnia 17.02.2016 r.) 

Komisja przyjęła do wiadomości powyższą informację. 

Ad. 8 

Przyjęcie informacji o kosztach utrzymania dziecka w publicznym żłobku. 
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Komisja zapoznała się z treścią pisma Pani Tamary Sochy – Dyrektora Samorządowego 

Centrum Kultury w Sandomierzu. 

Ad. 9 

Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie propozycji umieszczenia kopii obrazu Jana Pawła 

II w Bramie Opatowskiej (Or.0004.15.2016RP z dnia 17.02.2016 r.) 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek wyraziła swoją pozytywną opinię na temat koncepcji 

umieszczenia kopii obrazu w Bramie Opatowskiej. Stwierdziła, że „Na poprzedniej Komisji 

omówiliśmy tą sprawę mając na uwadze oryginał obrazu. Uważam, że kopię  można umieścić 

w Bramie Opatowskiej”. 

Wojciech Czerwiec podkreślił, że „wielkość człowieka mierzy się nie ilością pomników, lecz 

jego dokonaniami”.  Podkreślił, że „znając realia jest wielce prawdopodobne że kopia obrazu 

w krótkim czasie będzie zniszczona lub w inny sposób znieważona”  

Po długiej dyskusji komisja nie wypracowała stanowiska. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek podsumowała dyskusję stwierdzeniem, że „jeśli 

Przewodniczący Rady Miasta zdecyduje o konieczności ponownego rozpatrzenia tej sprawy, 

zwołamy komisję ponownie” 

Ad. 10 

Zapoznanie się z treścią pism Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu informujących 

o złożonych przez jednostkę wnioskach o dofinansowanie.  

- informujące o złożonych przez jednostkę wnioskach o dofinansowanie. (MOS-0301/7/2016 

z dnia 29.01.2016 r i z dnia 11.02.2016 r.) 

- informacja o poszukiwaniu środków zewnętrznych na unowocześnienie Muzeum (MOS-

0301/9/2016 z dnia 18 lutego 2016 r.) 

Ad. 11 

Sprawy różne: 

W dyskusji Radni poruszyli tematy: 

- budżetu Festiwalu Filmów Niezwykłych `2016, 

- zaproszenia do Sandomierza reżyserów filmów patriotycznych, 

- upamiętniania „żołnierzy wyklętych” w Sandomierzu. 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 12 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek 

Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 


