
 

 
 

1 

Protokół Nr 21/8//2012 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

26 listopada  2012 roku 

 

    
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Ad. 1Ad. 1Ad. 1Ad. 1    
 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 
obrad   i otworzył posiedzenie. 
Ad. 2Ad. 2Ad. 2Ad. 2    
 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego 
przyjęcie. 
 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza możliwości utworzenia na terenie Sandomierza żłobka w związku z 

deklaracją złożoną przez Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy „Edukacja”. 
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- O.440.2.2012.MRU z dnia 15.10.2012 – pismo skierowane do Rzecznika 
Praw Dziecka 
-Komisja Zakładowa SZZ „Solidarność” Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu z dnia 14.11.2012r. 
- SD.5124.1.8.2012 z dnia 16.10.2012 – Wojewódzki urząd Ochrony 
Zabytków w Kielcach 
- Stowarzyszenie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

5.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 
2012 r.  

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta na 2012 r.  

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań oświatowych w Sandomierzu w 
roku szkolnym 2011/2012 

8. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. 
Sprawy różne, wnioski Komisji 

9. Zamknięcie obrad 
Głosowano: 4 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”  - porządek obrad został 
przyjęty. 
Ad. 3Ad. 3Ad. 3Ad. 3    
Przewodniczący Komisji poprosił obecną na posiedzeniu Panią Małgorzatę Dąbek – 
przedstawiciela Ośrodka „Edukacja” o zaprezentowanie koncepcji utworzenia żłobka w 
Sandomierzu. 
Mówczyni poprosiła o uwzględnienie w budżecie miasta na 2013 rok środków na 
utworzenie takiej jednostki. Poinformowała że w chwili obecnej Ośrodek „Edukacja” 
prowadzi negocjacje ze Spółdzielnią  Budownictwa  Mieszkaniowego w sprawie 
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wynajęcia i adaptacji pomieszczeń w biurowcu przy ul. Baczyńskiego. Ośrodek 
Edukacja prowadzi już podobną jednostkę na terenie Tarnobrzega i ma doświadczenie 
w tej dziedzinie. W związku z rozpoznaniem zapotrzebowania na tego typu usługi Jest 
wielce prawdopodobne że uda się także założyć żłobek w Sandomierzu. Jednostka 
będzie starać się o dotacje z różnych miejsc w tym z Gminy Sandomierz. 
Radni wyrazili swoje poparcie dla powyższej inicjatywy. 
Radni pytali jaki jest termin rozpoczęcia działalności tej jednostki. 
W związku z faktem że żłobek powstanie dopiero w roku przyszłym (prawdopodobnie 
wrzesień) i nie ma w tej chwili dokładnych danych co do kosztów utrzymania dziecka 
w tym żłobku a wnioskujący o wsparcie finansowe nie jest w stanie określić 
potrzebnej kwoty, Komisja proponuje aby wstępnie zabezpieczyć środki w wysokości 
50 tys zł.. 
Obecna na posiedzeniu Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza – poinformowała, że 
praktyka zweryfikuje jaki będzie koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku. Miasto 
musi wcześniej ustalić zasady finansowania takich jednostek. W Sandomierzu jest 
zapotrzebowanie na żłobek, w związku z tym o takie wsparcie mogą ubiegać się także 
inne wyspecjalizowane podmioty. 
Komisja widzi potrzebę utworzenia żłobka w Sandomierzu. Złożenie wniosku do 
Burmistrza przez uprawniony podmiot, pozwoli na wyasygnowanie środków z budżetu 
miasta na wsparcie takiej działalności..  
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 4Ad. 4Ad. 4Ad. 4    
Komisja zapoznała się z treścią pism: 

- O.440.2.2012.MRU z dnia 15.10.2012 – pismo skierowane do Rzecznika 
Praw Dziecka 
-Komisja Zakładowa SZZ „Solidarność” Muzeum Okręgowego w 
Sandomierzu z dnia 14.11.2012r. 
- SD.5124.1.8.2012 z dnia 16.10.2012 – Wojewódzki urząd Ochrony 
Zabytków w Kielcach 
- Stowarzyszenie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

Ad. 5Ad. 5Ad. 5Ad. 5    
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.  
Uzasadnienie przedstawiła Pani Ewa Kondek. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 6Ad. 6Ad. 6Ad. 6    
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta na 2012 r.  
Uzasadnienie przedstawiła Pani Ewa Kondek. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7Ad. 7Ad. 7Ad. 7    
Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań oświatowych w Sandomierzu w roku 
szkolnym 2011/2012 
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Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego sprawozdania. Przewodniczący obrad 
poprosił o pozytywne zaopiniowanie dokumentu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 8Ad. 8Ad. 8Ad. 8    
Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2013 roku. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Ewa Kondek. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie –opinia pozytywna. 
 
Ad. Ad. Ad. Ad. 9, 9, 9, 9, 10 10 10 10     
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad  i zamknął posiedzenie. 
        
 
       Andrzej Majewski 

    Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
 
 


