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Protokół Nr 23/7/2008 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

  w dniu 2 lipca 2008 rok, godz. 14,00 - Ratusz 
  
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik  
Nr 1 do protokołu) 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad  – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia Komisji dot. zmiany lokalizacji budowy przedszkola nr 6 w Sandomierzu. 
4.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a)wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania  
   środków w formie weksla „in blanco” dot. dofinansowania ze środków Funduszu  
   Rozwoju Kultury Fizycznej planowanego w bieŜącym roku zadania inwestycyjnego  
   pn. „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu – Etap II, 
b)dzierŜawy części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy  
    ul. Portowej 24 z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie kortu tenisowego. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu odczytał pismo w którym, Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza  
zwraca się z prośbą o rozwaŜenie propozycji zmiany lokalizacji budowy przedszkola  
nr 6 w Sandomierzu. 

Wyjaśnień dotyczących propozycji zmiany lokalizacji budowy przedszkola  
nr 6 w Sandomierzu udzielił Pan Grzegorz CieŜ – Naczelnik Wydziału Techniczno – 
Inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. 
 
I Wniosek Komisji 

Komisja nie wyraŜa zgody na zmianę lokalizacji budowy Przedszkola  
nr 6 w Sandomierzu. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. 
 
II Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje o wykupienie i przygotowanie terenów przy ul. Westerplatte 
z przeznaczeniem na cele oświatowe np. budowa kolejnego przedszkola  
w Sandomierzu. 
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PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 4 
 
a) 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z projektem uchwały  
w sprawie  wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania 
środków w formie weksla „in blanco” dot. dofinansowania ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej planowanego w bieŜącym roku zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu – Etap II. 

Uzasadnienie do omawianego projektu uchwały przedstawił Pan Grzegorz CieŜ 
– Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie – 5 głosów „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
b) 

Pani Dorota Łopacińska – Inspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami  
i Rolnictwa przedstawiła projekt uchwały w sprawie dzierŜawy części 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Portowej 24  
z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie kortu tenisowego. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismo znak UA.7320-3-4/2008  
w związku z korektami dokonanymi w projekcie zmiany /studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza – II etap, 
wynikających z wniosków Radnych Rady Miasta Sandomierza przekazuje  
w/w projekt celem zapoznania się i zajęcia stanowiska. 

 
• Pani ElŜbieta U.∗ –  Filia nr 2 w Sandomierzu zwraca się z prośbą do Rady 

Miasta Sandomierza o przyznanie dodatkowych środków finansowych dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu na podwyŜkę płac. 

 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
 
I Wniosek 
Komisja wnioskuje o uzupełnienie zniszczonych czap na słupach ogłoszeniowych. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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II Wniosek 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie informacji dot. rozliczenia finansowego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza za 2007 rok 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
III Wniosek 
Komisja wnioskuje o zaproszenie na najbliŜsze posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu Pani Barbary RoŜek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Długosza, celem przedstawienia sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Długosza. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
IV Wniosek 
Komisja wnioskuje o zaprzestanie łączenia klas w szkołach podstawowych  
i gimnazjach. 
W związku z łączeniem klas i zwiększeniem ilości dzieci w klasie Komisja prosi  
o sprawdzenie czy w salach lekcyjnych są spełnione warunki zgodne z przepisami BHP.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 
V Wniosek 
Komisja wnioskuje o uporządkowanie wszystkich placów zabaw dla dzieci na terenie 
Sandomierza.  
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”.  
 

 
Ad. 7 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

 
 
 
 
Andrzej Majewski 

                                                                         Przewodniczący  
                                                 Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


