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Protokół nr 41/10/2014 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

Posiedzenie w dniu 05 listopada 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 zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014 - 2026 

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku 

szkolnym 2013/2014. 

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2014 roku. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawili: Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza oraz 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2014 – 2026. 

Uzasadnienie i szczegóły proponowanych zmian przedstawił Pan Cezary Gradziński. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku szkolnym 

2013/2014. 

Komisja wysłuchała obszernego wystąpienia Pani Ewy Kondek. 

(sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku szkolnym 2013/2014 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Komisja bez uwag przyjęła powyższy dokument. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

 

 



 

2 
 

Ad. 6 

Pan Andrzej Majewski przedstawił krótkie sprawozdanie z pracy Komisji w 2014 roku: 
 

„Na początku roku 2014 Komisja przyjęła informację o przygotowaniach miasta do ferii 
zimowych w mieście.  
Wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji analizowała działalność 
klubów sportowych w tym koncepcję połączenia klubów SKS „Wisła” i UKS „Trójka”  
i opracowania zasad szkolenia sandomierskiej młodzieży jako potencjalnych zawodników 
Klubu „Wisła” 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu odbyła spotkanie z udziałem przedstawicieli SKS 
„Wisła” i UKS „Trójka” na którym omówiono nową  koncepcją współpracy obu klubów. 
Zawnioskowała do Burmistrza Sandomierza o podjęcie działań zmierzających do 
wybudowania boiska treningowego do piłki nożnej. 
Komisja zapoznała się z inicjatywą powołania Sandomierskiego Centrum Pamięci, uznaniem 
wypowiedziała się o koncepcji ustanowienia dnia 16 marca Sandomierskim Dniem Pamięci 
upamiętniającym Sandomierzanom, którzy podczas II wojny światowej oddali swoje życie 
walcząc o niepodległą Polskę. 
Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Klubu Tenisa Stołowego mające na celu 
rozwiązanie konfliktu powstałego w szeregach tego stowarzyszenia.  
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego 
Turystyki i Promocji: 
- omówiła Strategię Promocji Sandomierza 2010-2013– osiągnięte cele strategiczne, 

- przyjęła informację o funkcjonowaniu Trasy Podziemnej i Bramy Opatowskiej, 

 - zapoznała się z projektami promocji Sandomierza. 
Analizowano sprawy z zakresu: 
- odstąpienia od uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. 
- wprowadzenia korekty Systemu Informacji Miejskiej w strefie C. 
Komisja opiniowała projekty uchwał z zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, odbyła też spotkanie z dyrekcją MOSiR i SCK przyjmując informację o ich 
działalności. 
Przyjęła Sprawozdania z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta Sandomierza  
z organizacjami pozarządowymi. 
Zgodnie z przyjętym planem pracy omówiła kalendarz imprez kulturalnych zaplanowanych 
na 2014 rok. 
Komisja przyjęła na jednym z posiedzeń delegację Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” 
Żłobek w Mściowie i przeanalizowała możliwość współpracy miasta z tą placówką. 
Na bieżąco opiniowano projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta zgodnie  
z kompetencją Komisji”. 
 

Ad. 7 

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 


