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Protokół Nr 14/1/2012 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

25 stycznia 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: 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. (sport 

kwalifikowany) 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. („I love 

przedmioty matematyczno-przyrodnicze”) 
5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budŜetu na 

2012 r. 
6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 rok. 
7. Przyjęcie planu pracy na 2012 r. 
8. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
9. Zamknięcie obrad. 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. (sport 
kwalifikowany). 
Informacji na temat zmian w budŜecie udzielił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 
Członkowie Komisji po dyskusji przystąpili do głosowania. 
Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 3 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się 
Komisja nie zajęła jednoznacznego stanowiska w powyŜszej sprawie. 
Pan Andrzej Bolewski – Radny, członek Komisji – złoŜył wniosek o wprowadzenie zmiany  
w przedmiotowym projekcie uchwały poprzez wykreślenie w  § 2 pkt 2, Dział 750 75075  
kwoty 15 tys.  
Pan Andrzej Majewski zapytał kto z członków Komisji jest za przyjęciem wniosku Pana 
Andrzeja Bolewskiego. 
Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła powyŜszy wniosek. 
Ad. 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. (I love 
przedmioty matematyczno-przyrodnicze.) 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński. 
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 
Przewodniczący obrad poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii w powyŜszej sprawie. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budŜetu na  
2012 r. 
Pan Cezary Gradziński poinformował, Ŝe przedmiotowy projekt uchwały jest pochodną 
wcześniej omówionych zmian w budŜecie.  
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad – poprosił o wyraŜenie pozytywnej opinii do 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 3 „za”, 3 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” 
Komisja nie wypracowała stanowiska w powyŜszej sprawie. 
Ad. 6 
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 rok. 
Pan Andrzej Majewski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 7 
Członkowie Komisji zapoznali się z planem pracy na 2012 rok i nie wnieśli uwag. 
Głosowano: 6 „za”- jednogłośnie przyjęto plan pracy na 2012 r. 
Ad. 8  
 Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
Pan Andrzej Majewski zapoznał Radnych z treścią pisma Pracowników Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, którzy przedstawiają swoją koncepcję 
utworzenia w Sandomierzu jednej wyŜszej uczelni na bazie trzech istniejących: WSHP, 
PWSZ oraz NKJO na zasadzie partnerstwa i równości. 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wyraŜa przekonanie, Ŝe w Sandomierzu naleŜy 
utrzymać szkolnictwo wyŜsze oraz podjąć działania zmierzające do utworzenia akademii. 
Pan Andrzej Majewski przedstawił informację Wydziału Urbanistyki i Architektury znak: 
UA.6724.3.01.2012 z dnia 03.01.2012r. w sprawie zmian w mpzp os. „OŜarowska” 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. Komisja nie widzi potrzeby rezerwowania terenu pod 
budownictwo oświatowe. 
Głosowano; 6 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 9 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku obrad i 
zamknął posiedzenie. 
 
 
 
                    Andrzej Majewski 

   Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 

 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 

 


