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Protokół z posiedzenia Komisji 
Komisji Nauki, O światy, Kultury i Sportu Nr 5 /5/2007 

w dniu 30 marca 2007 rok, godz. 15,00 - Ratusz 
 
  
 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 – 7 głosów „za”, 1 głos „przeciwny”. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu    
      własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch    
      szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – ubiegającego    
     się o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego    
    Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
b) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budŜecie na 2007 rok. 
c) w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
4. Informacja – Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2007 rok. 
5. Opiniowanie wniosku o wydanie opinii lokalizacyjnej dla gier na 
automatach w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 55A/4 – Club Fair Play” 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.3 

a) 
Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do 
realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch szansą na zdrowie – 



 2 

otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – ubiegającego się  
o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 
 Członkowie Komisji po wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
powyŜszy projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie 8 głosów 
„za”.  
 
b)  
 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniający uchwałę  
w sprawie zmian w budŜecie na 2007 rok, wyjaśnień udzielił Pan 
Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 
 Po dyskusji członkowie Komisji BudŜetu i Finansów oraz Komisji 
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów „za” - przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
c) 
 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia 
przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
Pani Naczelnik poinformowała członków Komisji, Ŝe w obecnie 
przedstawionym projekcie uchwały w sprawie opłat za świadczenie 
przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz 
zaproponowano wejście w Ŝycie nowych opłat od dnia 1 września 2007 
roku, to jest z początkiem nowego roku szkolnego. W związku z tym 
konieczne jest uchylenie uchwały Rady Miasta z dnia 7 marca 2007 roku  
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych, gdyŜ 
zawierała ona inny termin jej wejścia w Ŝycie. 
 
Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następujących zmian  
w przedstawionym projekcie uchwały: 
 - w § 1punkt 1 – Ustala się opłatę za świadczenie przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz w wysokości 100 zł miesięcznie 
za dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Sandomierza, 
- w § 1 punkt 2 – Ustala się 40% ulgę za drugie i następne dziecko za dany 
miesiąc kalendarzowy, 
- w § 2 punkt 1 – W przedszkolach prowadzonych przez Miasto 
Sandomierz, za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 
rodziców zamieszkałych na terenie innych gmin, ustala się opłatę w 
wysokości 200 zł miesięcznie za dziecko. 
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PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 
2 głosy „wstrzymujące się”.  
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury 
i Sportu poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały wraz  
z poprawkami Komisji BudŜetu i Finansów.  
Wynik głosowania: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,  
2 głosy„wstrzymujące się”. 
 
Ad. 4 
 
Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła informację -  Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 
2007 rok (Załącznik Nr 2 do Protokołu), 
 
Ad. 5 
Członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zapoznali się  
z wnioskiem o wydanie opinii lokalizacyjnej dla gier na automatach  
w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 55A/4 – Club Fair Play”. 
Pan Jan Kowalski – Prezes Zarządu Spółki „Club Fair Play” przybliŜył 
działalność Spółki oraz funkcjonowanie salonów gier. 
 
Komisja ustaliła, Ŝe w/w wniosek zaopiniuje po zapoznaniu się z opinią 
Policji. 
Komisja poprosiła Pana Prezesa Spółki „Clubu Fair Play” o przedłoŜenie 
opinii Policji. 
  
Ad.6,7 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Zarząd Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” informuje,  
Ŝe przyznane środki budŜetowe dla SKS „Wisłą” na prowadzenie 
całokształtu działalności sportowej w zakresie piłki noŜnej w 
kwocie 200 tys. zł nie pokrywają wydatków, które muszą być 
poniesione Ŝeby utrzymać wszystkie grupy rozgrywkowe seniora  
i młodzieŜy na średnim poziomie. Zarząd Klubu „Wisła” zwraca się 
z prośbą o przyznanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 
kwoty 100 tys. zł lub jej części. 

 
Komisja wnioskuje o zaproszenie na następne posiedzenie Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu: 
- Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „Wisła” lub przedstawiciela Klubu, 
celem przedstawienia sytuacji finansowej Klubu w 2006  i 2007 roku. 
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-Pana Janusza Chabla - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Sandomierzu, w celu udziału w dyskusji na temat moŜliwości 
pomocy dla Klubu „Wisła”. 
- Pana Krzysztofa Krzystanka - Zastępcę Burmistrza Miasta Sandomierza,  
w celu udziału w dyskusji na temat moŜliwości pomocy dla Klubu „Wisła”. 
 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie 8 głosów „za”. 
 

• Burmistrz Miasta Sandomierza przekazuje odpowiedź na wniosek 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu dot. wykazu podmiotów 
korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sandomierzu. 

 
Komisja ustaliła, Ŝe w niezbyt odległym czasie odbędzie się posiedzenie 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w Ośrodku Akcji Kulturalnej  
w Sandomierzu. 
 
Ad. 8 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad 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 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 
 


