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Protokół Nr 18/2/2008 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 20 lutego 2008 roku – godz. 14,00 - Ratusz 
                                  
 
 
                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący 
Komisji Nauki, O światy, 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 
Przyjęty porządek obrad: (7 głosów „za”)  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja – Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2008 rok. 
4. Informacja dot. akcji zima w mieście. 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
b)opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
c)określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu  
   kwalifikowanego przez Gminę Sandomierz, 
d) zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz opłatności za posiłki przygotowywane  
     w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina   
     Sandomierz. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamkniecie porządku obrad. 
 
 
Ad.3 

Pan Dariusz Socha – Młodszy Referent w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
zapoznał członków Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu z Kalendarz imprez 
kulturalnych i sportowych na 2008 rok ( informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu). 

 
 
Ad.4  

Pan Dariusz Socha – Młodszy Referent w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawił informację – Podsumowanie akcji „zima w mieście” w ramach ferii zimowych 
2008 r organizowanej przez MOSiR w Sandomierzu (informację stanowi załącznik Nr 3  
do Protokołu). 
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Ad. 5 
a)   

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie  miasta na 2008 r. przedstawiła  
i wyjaśnień udzieliła Pani Agata Król - p.o. Dyrektora Zespołu Ekonomiczno -   
Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 
Zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały dot.: 

• § 1 zwiększenia wydatków w budŜecie: 
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Rozdział 85415 - Pomoc Materialna dla 
Uczniów § 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 820,00 zł. 
 

• § 2 zmniejszenia wydatków w  budŜecie: 
Dział 801 - Oświata, Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe § 4300 - Zakup usług pozostałych  
o kwotę 820,00 zł. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 7  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
b) 

Pan Marek Rutkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu przedstawił 
projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz wraz z uzasadnieniem. 

 
Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje o odłoŜenie opiniowania przez Komisję Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu przedmiotowego projektu uchwały do następnego posiedzenia Komisji. 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 6 głosów „za”, 1 głos„wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 

 
 
c) 

Pani Izabela Przybyś - Perła – Inspektor w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym 
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Sandomierz wraz  
z uzasadnieniem. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie: 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
d) 

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz 
opłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, w szkołach dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz, przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan 
Marek Rutkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. 

Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały 
pozytywnie – 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
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Ad. 6,7 
 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
• Pan Marek Harańczyk – Radny Miasta Sandomierza oraz Pan Maciej Skorupa Radny 

Miasta Sandomierza – dotyczy sytuacji finansowej Fundacji Kultury Ziemi 
Sandomierskiej (pismo stanowi złącznik Nr 4 do Protokołu).  

 
• Burmistrz Sandomierza w załączeniu przekazuje kserokopię pisma Fundacji Kultury 

Ziemi Sandomierskiej z dnia 14.01.2008 r. wraz z kserokopiami kompletu 
załączników dot. rozpatrzenia moŜliwości pokrycia ze środków budŜetowych  
Sandomierza zasądzonych od fundacji na rzecz byłego dyrektora Pana Roberta 
Głuszaka zobowiązań finansowych, na realizację których FKZS nie posiada funduszy.  

 
 
Ad. 8 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Komisji 
                                                          Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
                                                                       Andrzej Majewski   
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


