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    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: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

miasto Sandomierz. 
4. Informacja o realizacji zadań z zakresu promocji miasta w 2011 r. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków 

 z miastem Volterra we Włoszech. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej  

w Sandomierzu. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
9. Analiza projektu budżetu miasta na 2012 r. – opiniowanie uchwał. 
10. Sprawy różne: 
- Informacja o pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na inwestycje 
miejskie, 
- Pismo LKS 
11. Wnioski Komisji. 
12. Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (5 „za”) 
Ad. 3  
W imieniu obecnych na posiedzeniu dyrektorów szkół głos zabrał Pan Mieczysław 
Dygas – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu. 
Mówca przedstawił ogólną informację o działalności placówek oświatowych w  
mieście oraz dane o realizacji zadań oświatowych. (Działalność gimnazjów i szkół 
podstawowych w Sandomierzu w roku szkolnym 2010/2011 – załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu). 
Ad. 4Ad. 4Ad. 4Ad. 4    
Komisja bez uwag przyjęła informację o realizacji zadań związanych z promocja 
Sandomierza w 2011 roku – pismo KSiP.050.12.2011.IPP z dnia 15.11.2011 r. 
Ad. 5Ad. 5Ad. 5Ad. 5    
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nawiązania partnerskich stosunków 
 z miastem Volterra we Włoszech. 
Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i podtrzymała swoją 
pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie wyrażoną na posiedzeniu w dniu 
05.07.2011 r. 
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Głosowano: 5 „za” jednogłośnie. – opinia pozytywna. 
    
    

Ad. 6Ad. 6Ad. 6Ad. 6    
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r. 
Informacji udzielił obecny na posiedzeniu Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7 Ad. 7 Ad. 7 Ad. 7     
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla 
miasta Sandomierza. 
Po zapoznaniu się z oryginałem dokumentu Komisja nie wniosła uwag. 
Ad. 8 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 9 
 Pan Andrzej Majewski poinformował o przystąpieniu do analizy projektu 
budżetu miasta na 2012 r. i poprosił o wniesienie uwag do części – dochody. 
W dyskusji członkowie komisji dyskutowali o możliwości zwiększenia dochodów 
poprzez racjonalne wykorzystanie  miejskich  obiektów sportowych. 
Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej części 
projektu budżetu? 
Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciwny”, 0 „wstrzymujących się”  
Pan Andrzej Majewski poprosił o wniesienie uwag do części wydatkowej projektu 
budżetu w działach: 801, 854, 921, 926. 
Po dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił  o głosowanie „za”. 
Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciwny”, 0 „wstrzymujących się”  
W związku z brakiem uwag  zapytał - kto z państwa radnych jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r. 
Głosowano: 4 „za”, 1 „przeciwny”, 0 „wstrzymujących się”  opinia pozytywna. 
Pan Andrzej Majewski poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii do projektu uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Sandomierz na lata 2012-2023 
Głosowano: 4 „za”, 1  „wstrzymujących się” , 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Ad 10 
Pan Cezary Gradziński przedstawił informację o pozyskiwaniu zewnętrznych środków 
finansowych na inwestycje miejskie. 
Informacje przyjęto bez uwag. 
Pan Andrzej Majewski przedstawił pismo LKS „Sandomierz” z dnia 28.11.2011 r. w 
sprawie finansowania klubu. 
W dyskusji ustalono następujące stanowisko w powyższej sprawie; 
„Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nie widzi możliwości zwiększenia środków 
finansowych  na działalność LKS „Sandomierz” 
Pan Andrzej Majewski poprosił o przegłosowanie przedstawionego wniosku. 
Głosowano: 3 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”  
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Ad. 11 
WNIOSKI: 
Komisja widzi konieczność zaopiekowania się obiektami wielofunkcyjnymi przy ul. 
Portowej. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Komisja prosi o zapoznanie z projektem zagospodarowania parku wodnego przy ul. 
Portowej. 
 Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie 
Ad.12 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
       
 
     Andrzej Majewski 
   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 

 


