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Protokół Nr 19/6//2012 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

10 października  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. Informacja o działalności kulturalnej w mieście oraz podsumowanie akcji „Lato w 

mieście”. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Sportu i Rekreacji. 
5. Wnioski, sprawy różne. 
6. Zamknięcie obrad. 

Pan Andrzej Bolewski zawnioskował, aby punkty dotyczące spraw różnych oraz pism 
skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję umieszczać na początku czyli w punkcie „3”. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Pan Andrzej Majewski poinformował, że od przyszłego posiedzenia Komisja zastosuje 
powyższy wniosek. 
Poprosił o przegłosowanie przedstawionego wyżej projektu  porządku obrad. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 

Informacja o działalności kulturalnej w mieście oraz podsumowanie akcji „Lato w mieście”. 
Członkowie Komisji otrzymali dokument – zestawienie wszystkich imprez zorganizowanych w 
2012 roku przez jednostki: 
Sandomierskie Centrum Kultury, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Świetlica socjoterapeutyczna „Bajka” i „Przystań”,  
PTTK O/Sandomierz, 
Miejska Biblioteka Publiczna,  
Koło Nr 1 PZW Sandomierz. 
Informacja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
Komisja wysłuchała obszernej informacji Pana Wojciecha Dumina – Dyrektora 
Sandomierskiego Centrum Kultury w zakresie osiągnięć młodzieży na forum krajowym. 
Mówca poinformował także, że w związku ze złożeniem rezygnacji przez jednego z członków 
Rady Programowej SCK, zachodzi potrzeba uzupełnienia jej składu w najbliższym czasie. 
Radni z uznaniem wypowiedzieli się o działalności SCK. 
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Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza Sandomierza – przedstawiła informacje  
o osiągnięciach MOSiR w roku 2012. Informacja o działalności MOSiR stanowi załącznik Nr 2 
do niniejszego protokołu. 
Radny Andrzej Bolewski stwierdził, że działalność MOSiR-u sprowadza się do  
administrowania obiektów miejskich i zawnioskował aby obiekt Domu Kultury przy ul. 
Portowej był przekazany Sandomierskiemu Centrum Kultury. Jako Prezes Spółdzielni  
zadeklarował przejęcie tego obiektu i zorganizowanie w nim kawiarni dla mieszkańców.  
Ad. 4 

Punkt przeniesiony do zaopiniowania na posiedzeniu w dniu 17.10.2012r. 
Ad. 5 

Sprawy różne: 
Komisja zapoznała się z pismem Pani A. B.*) deklarującej gotowość utworzenia w 
Sandomierzu żłobka. Komisja zaprosi na posiedzenie wnioskodawcę projektu i rozpatrzy 
sprawę w listopadzie br. 
Komisja zapoznała się z pismem Rzecznika Praw Dziecka (znak: ZEW/430/844-3/2012/EM z 
dnia 20 września 2012r.) dotyczącym „wyrzucenia siedmiorga dzieci zamieszkałych w 
Sandomierzu z przedszkola w Tarnobrzegu”.  
Pani Ewa Kondek poinformowała, pismo Rzecznika trafiło także do Burmistrza. W tej chwili 
trwają rozmowy z Prezydentem Tarnobrzega w celu znalezienia rozwiązania tej sprawy. 
Członkowie Komisji poprosili aby na następnym posiedzeniu przedstawiono informację o 
sposobie rozwiązania powyższego problemu. 
Wniosek: 

Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości przekazania  Sandomierskiemu Centrum Kultury 
pod działalność statutową obiektu Domu Kultury przy ul. Portowej. 
Głosowano: 4 „za”, 1 „wstrzymujący się” 0 „przeciwnych” – opinia pozytywna. 
Ad. 6 

 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji  stwierdził wyczerpanie porządku 
obrad  i zamknął posiedzenie. 
        
 
       Andrzej Majewski 

    Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Renata Tkacz 

 
 
 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


