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Protokół Nr 33/2/2014 

z posiedzenia Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

dn. 13 lutego 2014 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  

Komisji i otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie zasad współpracy klubów sportowych SKS „Wisła” Sandomierz i UKS 

„Trójka”. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w 

Sandomierzu. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Radni jednogłośnie – 6 głosów „za” przyjęli porządek obrad Komisji. 

 

Ad. 3 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Uczniowskiego klubu Sportowego „Trójka” przy 

Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu zapoznali obecnych z inicjatywą utworzenia  

w Sandomierzu Akademii Piłki Nożnej. 

Przedstawili propozycje połączenia Klubów SKS „Wisła” Sandomierz  i UKS „Trójka”: 

„Proponujemy następujący harmonogram podejmowania decyzji przez nasze kluby 

1 – akceptacja poszerzenia składu Zarządu Klubu „Wisła” o Pana Pawła Czajkowskiego  

i Pana Wojciecha Jarosza 

2 – podział środków z budżetu miasta na szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej na 

dwa okresy półroczne. W drugim półroczu środki na szkolenie zostaną przeznaczone dla 

zreorganizowanego klubu SKS „Wisła”. 

Harmonogram decyzji podejmowanych przez kluby; 

SKS „Wisła” 

1 – podjęcie decyzji o obowiązku wprowadzania młodych wychowanków do pierwszej 

drużyny. 

2- utworzenie drużyny Juniorów starszych i zgłoszenie tej drużyny do rozgrywek  

w sezonie 2014/2015 

3- zgłoszenie kandydatur przedstawicieli UKS „Trójka” do Zarządu na walnym 

zgromadzeniu Klubu „Wisła” 

Walne Zgromadzenia obu klubów zdecydują o przystąpieniu (lub nie) do połączenia 

działań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. 

Pan Wojciech Jarosz – Przedstawiciel UKS „Trójka” – podkreślił że oczekuje jasnego 

stanowiska Walnego Zgromadzenia SKS „Wisła” w sprawie powyższych postulatów. 
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Pani Anna Ziółek – Prezes SKS „Wisła” Sandomierz – zapewniła, że współpraca między 

klubami jest możliwa i z pewnością dojdzie do skutku po przeprowadzeniu szczegółowych 

rozmów na ten temat. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu  

w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza 

Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Pan Andrzej Majewski zawnioskował o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 

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

 

Ad. 5 

Pani Anna Ziółek – Prezes SKS „Wisła” Sandomierz – przedstawiła wniosek o pilne 

podjęcie kroków w celu wybudowania w Sandomierzu boiska treningowego. 

Radni poparli powyższy wniosek 

Głosowano 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

W związku z wynikiem glosowania Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zwraca się  

z prośbą do Burmistrza Sandomierza o przedstawienie koncepcji budowy boiska 

treningowego do piłki nożnej. 

 

Ad. 6 

Pan Andrzej Majewski stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

       Andrzej Majewski 

                   Przewodniczący  

Komisji  Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

  


