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Protokół Nr 23/10/2012 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

18 grudnia  2012 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Ad. 1 

 Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad    

i otworzył posiedzenie. 

Ad. 2 

 Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego 

przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „budowa boiska 

wielofunkcyjnego i obiektów towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum 

Ogólnokształcącym (…) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 

rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2012 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy 

do obiektów użyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy 

Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej. 

7. Przyjęcie i zaopiniowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. 

8. Przyjęcie i zaopiniowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 

9. Desygnowanie przedstawiciela do Miejskiej Rady sportu. 

10. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sandomierz na realizację zadania pod nazwą „budowa boiska wielofunkcyjnego i 

obiektów towarzyszących zlokalizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym (…) 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2012 rok. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstępy do 

obiektów użyteczności publicznej w Sandomierzu: Podziemnej Trasy Turystycznej oraz 

Bramy Opatowskiej. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 7 

Przyjęcie i zaopiniowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta na 2013 rok. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 8. 

Przyjęcie i zaopiniowanie poprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013 – 2026. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

      Ad. 9 

 Pan Andrzej Majewski przedstawił pismo w którym Burmistrz Sandomierza prosi o 

wyłonienie spośród radnych przedstawiciela do Miejskiej Rady Sportu. 

Przewodniczący obrad otworzy dyskusję i poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

Pan Andrzej Majewski zgłosił kandydaturę Pana Marka Chruściela. 

Radny Marek Chruściel wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne 

zaopiniowanie kandydatury Pana Marka Chruściela. 

Głosowano: 3 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 

Pan Andrzej Majewski stwierdził, że Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wytypowała 

Pana Marka Chruściela jako przedstawiciela Rady Miasta do Miejskiej Rady Sportu. 

 

Ad. 10 

Wnioski Komisji: 

Komisja zapozna się z działalnością klubów sportowych finansowanych z budżetu miasta 

w 2012 roku, w tym celu zorganizuje spotkanie z przedstawicielami tych klubów. 

 

Ad. 11 

 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku 

obrad  i zamknął posiedzenie. 

        

 

       Andrzej Majewski 

    Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
 


