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Protokół Nr 31/8/2013 

z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

dn. 10 grudnia 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Ad. 1 

 

 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad  

obu 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 2013 rok. 

4. Omówienie działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Sandomierzu. 

5. Przyjęcie informacji o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

6. Ocena wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję miasta w 

2013 r. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji 

8. Zamknięcie obrad 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia, które przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Uwag nie wniesiono. 

Pan Andrzej Majewski poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 

projektu uchwały i zapytał kto jest za takim wnioskiem. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

 Komisja przystąpiła do omawiania działalności Centrum Kultury i Rekreacji  

w Sandomierzu ul. Portowa 24. 

W dyskusji zabrali głos: 

 Pan Andrzej Bolewski stwierdził, że placówkę należy uaktywnić, ponieważ 

dotychczasowe jej działania nie satysfakcjonują mieszkańców. Brakuje w strukturach 

jednostki prowadzenia klubo-kawiarni czynnej do późnych godzin w której mogliby spędzać 

czas i młodzi i starsi mieszkańcy osiedla. 

 Pan Andrzej Majewski poprosił obecnego na posiedzeniu Pana Krzysztofa Kwietnia – 

dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji o udzielenie informacji o działalności placówki w 

bieżącym roku. 

Mówca powiedział między innymi: 
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Centrum Rekreacji jest placówką zajmującą się  organizacją  czasu wolnego wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, rekreacją, edukacją artystyczną, realizacją  programów 

i przedsięwzięć  wynikających  z potrzeb mieszkańców. Organizowane są zajęcia kulturalne  

i rekreacyjne, w połączeniu z terenami rekreacyjnymi ośrodka, plenerową sceną, 

kompleksem boisk, budynkiem dawnego basenu letniego, w którym funkcjonują pracownia 

muzyczna oraz  siłownia rekreacyjna istnieje możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, 

rozwijania swoich pasji i zainteresowań przez cały rok. 

Obiekty znajdujące się na ul. Portowej 24 wymagały adaptacji i gruntownego 

remontu – wykonano go w dużej mierze z własnych środków. Mówca podkreślił, że 

wystarczy prześledzić kalendarz imprez miejskich żeby stwierdzić, jak aktywnie działa 

Centrum.  

W dyskusji zabrał głos Pan Wojciech Dumin - dyrektor Sandomierskiego Centrum 

Kultury. Mówca podkreślił, że współpraca między Centrum a SCK układa się bardzo dobrze 

natomiast  koncepcja przejęcia obiektów pod struktury SCK nie jest możliwa ze względu na 

zakres działalności obu placówek oraz względy finansowe. SCK wspiera działania 

podejmowane przez Centrum w zakresie kultury i pod tym względem jednostki współpracują 

ze sobą bez zarzutu. 

 Pan Andrzej Bolewski powiedział, między innymi, że jest zapotrzebowanie na 

działalność klubów młodzieżowych. Widoczne jest, jak młodzież nie ma koncepcji na 

spędzanie czasu wieczorami. Zasugerował ograniczenie działalności świetlicy 

socjoterapeutycznej na rzecz powstania takiego klubu. Potrzebny jest taki lokal, który byłby 

czynny wieczorami oraz w soboty i w niedziele. Mówca widzi potrzebę włączenia Centrum  

w struktury SCK i otwarcia klubu z bilardem, szachami i innymi tego typu formami rozrywki. 

 Pan Janusz Sochacki powiedział między innymi, że miasto włożyło duże środki 

finansowe w trosce o zaspokojenie potrzeb kulturalnych prawobrzeżnej części miasta są to 

między innym: Skate Park, Orlik, Przedszkole Nr 5, basen, Dworek, świetlica 

socjoterapeutyczna. Zwrócił uwagę, że na tym terenie działa również spółdzielnia 

mieszkaniowa, której statutowym obowiązkiem jest zaspokajanie tych potrzeb mieszkańców. 

Zapytał co spółdzielnia zrobiła w tym zakresie. 

 Pan Marceli Czerwiński z uznaniem wypowiedział się o działalności Centrum Sportu  

i Rekreacji w Sandomierzu. Szczególnie widoczna jest działalność orkiestry, zespołu 

tanecznego oraz siłowni. 

 Pan Krzysztof Kwiecień przedstawił kalendarz imprez na 2014 rok. 

Radni z uznaniem przyjęli informację o działalności Centrum Sportu i Rekreacji  

w Sandomierzu. 

 

Ad. 5 

 Informację o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przedstawiła Pani 

Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza. 

Mówczyni między innymi poinformowała o ustaleniach podjętych przez Radę 

Programową muzeum. Sytuacja finansowa tej instytucji jest bardzo trudna. Miasto zwróciło 

się z prośbą do współorganizatorów tj. Starosty Sandomierskiego i Marszałka Województwa 

zmianę zapisu zawartej umowy polegającą na zwiększeniu dotacji o 50 tys. zł. przez  każdego 

współorganizatora. Pani Ewa Kondek podkreśliła, że pomimo funkcjonowania w strukturze 

organizacyjnej działu odpowiedzialnego za promocję i pozyskiwanie środków na działalność  

z tej roli się nie wywiązano. Jest ogłoszony konkurs na dyrektora placówki. Należy się 

spodziewać że do polowy lutego zostanie rozstrzygnięty.  
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Radni zwrócili uwagę na; 

- ilość osób zatrudnionych w Muzeum, 

- brak pomysłów na lansowanie tego pięknego obiektu, 

- jakie byłyby skutki likwidacji muzeum, 

Pani Ewa Kondek poinformowała, że miasto wypłaciło na rzecz Muzeum planowane 500 tys. 

zł. ponadto przekazało dodatkowo 121 tys. zł. 

Radni przyjęli informacje o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z nadzieją, że 

rok 2014 będzie dla tej instytucji korzystniejszy zarówno pod względem finansowym jak  

i organizacyjnym. 

 

Ad. 6 

 Pani Ewa Kondek poinformowała o działaniach miasta w zakresie promocji, wskazując 

na udział w targach turystycznych, reklamie mobilnej w największych miastach w Polsce, 

druk kalendarzy miejskich. Zapoznała radnych z nową forma promocji – Questing. 

W budżecie 2013 roku wydatkowało na promocję Sandomierza 370 tys. zł. 

Pani Ewa Kondek przedstawiła szczegółowe informacje o działalności wydziału Kultury 

Sportu i Promocji w bieżącym roku. 

 

Ad. 7 

 Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Andrzej Majewski  

    Przewodniczący  

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 
 

 

 

Protokołowała: R. Tkacz 

 
 
 


