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Protokół Nr 5/3/2015 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 23 marca 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Robert Pytka, 

Wojciech Czerwiec, 

Jerzy Żyła 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 

publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska 

Sandomierz jest organem prowadzącym. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Sandomierza. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji  

i trybu działania  Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015 – 2028. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem 

prowadzącym. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawiła Pani Tamara Socha – 

dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu. 

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

Komisja zwróciła uwagę na liczebność klas oraz możliwości przyjmowania do szkół sandomierskich 

uczniów z okolicznych gmin. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Sandomierza. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza – przedstawiła uzasadnienie do projektu. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji  

i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. Wskazała między innymi na 

kompetencje Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (§ 9 ust. 6 i 7 projektu) - 

polegającej na wyrażaniu opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych w tym zlecania tych 

zadań do realizacji oraz promowaniu dobrych praktyk współpracy Urzędu z organizacjami 

pozarządowymi. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Powiedział między innymi o zwiększeniu dochodów budżetowych o 1.800.000 zł w związku  

z otrzymaniem z urzędu wojewódzkiego środków na przebudowę ul. 11-go Listopada. Z budżetu 

państwa otrzymaliśmy kwotę 500.000 zł na usunięcie skutków klęsk żywiołowych. Zwiększenie 

dochodów wynika również ze zwiększenia subwencji oświatowej oraz dotacji celowej na realizację 

zadań własnych.  Uchwała prostuje także zapis dotyczący opłaty za pobyt dzieci w żłobku w Mściowie, 

nie jest to dotacja podmiotowa lecz celowa. 

W dyskusji zwrócono uwagę na koszt utrzymania dziecka w żłobku. Pani Katarzyna Zioło 

poinformowała o planach utworzenia żłobka w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

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

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  Zmiana w budżecie polega na 

przeniesieniu środków w celu zakupu samochodu dla grupy interwencyjnej. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

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

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2015 – 2028. 

Pan Cezary Gradziński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

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

Ad. 9 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poinformowała, że wszystkie pisma i sprawy skierowane do 

rozpatrzenia przez Komisję zostaną omówione w innym terminie. W dniu dzisiejszym Radni chcą 

wziąć udział w pogrzebie znanego sandomierzanina, byłego dyrektora jednej ze szkół sandomierskich. 
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Obecny na posiedzeniu mieszkaniec Sandomierza zwrócił uwagę na brak zainteresowania Komisji 

sprawami kultury w mieście. Powiedział między innymi, że nie zaplanowano w Sandomierzu 

obchodów 125 rocznicy urodzin Aleksandra Patkowskiego. 

Radni poprosili mieszkańca o złożenie swoich uwag i propozycji na piśmie. 

Pani Katarzyna Zioło wyjaśniła, że miasto przygotowało szereg wydarzeń kulturalnych związanych  

z osobą Aleksandra Patkowskiego w tym wydanie książki Pani Hanny Patkowskiej. 

Ad. 10 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

 

                                                         Agnieszka Frańczak-Szczepanek 

                                                              Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


