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Protokół Nr 28/12/2008 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

 w dniu 16 grudnia 2008 rok 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 16.00 
Godzina zakończenia – 19.00 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik  
Nr 1 do protokołu) 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad  – 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury  
     o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
 

Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia 
samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”. 
 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian w Statucie Sandomierskiego 
Centrum Kultury: 

• § 11 punkt 2, który brzmi: „2. Dyrektora  powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta 
Sandomierza, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.” skreśla się 
a w to miejsce wpisuje się „2. Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury 
powołuje się w drodze konkursu”. 

           PowyŜsza zmiana została przyjęta: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się,  
            1 głos „przeciwny”. 
 

• § 12 otrzymuje brzmienie: 
1.W Sandomierskim Centrum Kultury działa Rada Programowa zwana dalej „Radą”  
    jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.  
2. Rada składa się z pięciu członków: dwie osoby reprezentujące Organizatora, w tym  
    jeden przedstawiciel Rady Miasta i jeden przedstawiciel Burmistrza Sandomierza;  
    trzy osoby powołane przez Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.  
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3. W skład Rady mogą wchodzić pracownicy Sandomierskiego Centrum Kultury,  
     przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji kultury, oświaty, środowisk    
     twórczych oraz sponsorów działalności kulturalnej. 
4. Rada opiniuje sprawy związane z działalnością merytoryczną  Sandomierskiego   
    Centrum Kultury. 
5. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany spośród jej członków. 
6. Spotkania Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie mniej niŜ dwa razy w roku. 
7. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
8. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
9. Obsługę kancelaryjno – biurową Rady zapewnia Sandomierskie Centrum Kultury. 
10. Kadencja Rady trwa dwa lata. 
11. Rada działa społecznie i jej członkowie nie pobierają z tego tytułu Ŝadnego 
wynagrodzenia. 
       
PowyŜsza zmiana została przyjęta: 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się, 0 głosów 
„przeciwnych”. 

 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie (7 głosów 

„za”, 1 głos „wstrzymujący się,  0 głosów „przeciwnych”) Statut Sandomierskiego 
Centrum Kultury wraz z poprawkami Komisji. 
  

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie – 8  głosów  „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”.  
 
Ad. 4,5 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKIS. 0717-
386/2008 w załączeniu przekazuję kserokopię pisma Fundacji Kultury Ziemi 
Sandomierskiej z dnia 8.12.2008 r. wraz z kserokopią sprawozdania 
„Działalność merytoryczna Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej  
w 2008 r.” - odpowiedź na wniosek Komisji zawarty w protokole nr 26/10/2008 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 13 listopada 
2008 r. 

 
• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKIS. 0717-

380/2008 odpowiedź na wnioski Komisji zawarte w protokole nr 26/10/2008  
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 13 listopada 
2008 r. 

 
• Informacja dot. zgłoszenia dokonanego podczas dyŜuru radnych przez Pana 

Tomasza K.∗ w sprawie przyznania dla niego jako twórcy – niepełnosprawnego 
lokalu pod działalność twórczą. 

 
Pani Ryszarda K.∗ zam. w Sandomierzu  zwróciła się do Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu o przygotowanie projektu uchwały o zasadach przyznawania lokalu 

                                                 
∗ Jawnośc treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
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na pracownie twórcze i ewentualnych zamianach przy utracie lokalu pod pracownię 
twórczą. 

 
 

• Świętokrzyski Kurator Oświaty  - Postanowieniem Nr 173/08 z dnia 31 
października 2008 r. postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie zamiaru 
przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 przy ul. Parkowej 4  
w Sandomierzu  w placówkę filialną Przedszkola Samorządowego nr 1 przy  
ul. Okrzei 8 w Sandomierzu. 

 
• Pan Marek K.∗ – Przewodniczący Rady Rodziców Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Sandomierzu prosi o: 
            - zamieszczenie w budŜecie miasta na rok 2009 pozycji dotyczącej   
                 sfinansowania budowy parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1  
                 w Sandomierzu, 
            -    montaŜ na ulicy Okrzei progów spowalniających prędkość. 
 

• Zarząd Stowarzyszenia Sandomierskiego Klubu Kolarskiego RACE SQUAD 
zwraca się z prośba o dofinansowanie działalności organizacyjnej oraz 
sportowej Stowarzyszenia SKK RACE SQUAD. 

 
• Pan Zbigniew P.∗ – Przewodniczący Sandomierskiego Forum Mieszkańców 

zgłosił wnioski i postulaty dotyczące funkcjonowania Rady Miasta Sandomierza 
(pismo stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu). 

 
• Pan Janusz S.∗ mieszkaniec Sandomierza proponuje aby rozwaŜyć moŜliwość 

przyznawania stypendium w dziedzinie literatury. 
 

 
Ad. 6 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

 
 

Andrzej Majewski 
                                                                         Przewodniczący  
                                                         Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  


