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Protokół nr 38/7/2014 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

posiedzenie w dniu 25 lipca 2014 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

 

Ad. 1 

Pan Andrzej Majewski stwierdził na podstawie listy obecności brak wymaganego 

quorum, otworzył posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 Pan Andrzej Majewski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” – oferta współpracy w 

tworzeniu żłobka dla dzieci do lat 3. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.3 

Przyjęcie informacji Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy Świat” – oferta współpracy w tworzeniu 

żłobka dla dzieci do lat 3.  

Przewodniczący Komisji powitał: Panią Ewę Kondek – Zastępcę Burmistrza Sandomierza oraz 

przedstawicieli Spółdzielni Socjalnej żłobka „Dziecięcy Świat” w Mściowie. Poprosił  

o przedstawienie komisji informacji o działalności Spółdzielni. 

Spółdzielnia Socjalna ,,Dziecięcy Świat” powstała w 2014 r., z inicjatywy dwóch podmiotów 

prawnych: Stowarzyszenia Oświatowo - Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Mściowie oraz Gminy Dwikozy w ramach projektu - Wsparcie ekonomii 

społecznej, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) – Promocja integracji 

społecznej POKL 2007-2013 r. 

Pani Dorota Ferenc Gałęza – Prezes Spółdzielni Socjalnej – poinformowała członków komisji 

o szerokiej  ofercie jednostki – podopiecznymi żłobka będą dzieci od 5 miesiąca życia do  

3 lat. Opiekę nad dziećmi sprawować będą wykwalifikowane opiekunki, posiadające 

odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w zajmowaniu się małymi dziećmi. Żłobek 

zapewniać będzie 10 - godzinną opiekę od poniedziałku do piątku od godz. 6: 30 – do 17: 30  

i jest w stanie przyjąć do 25 podopiecznych. Przewidywana cena czesnego to 750 zł plus 

stawka żywieniowa 9 zł. Prezes Stowarzyszenia poinformowała o uzyskanych środkach  

z funduszy unijnych przeznaczonych m.in. na adaptację budynku w wysokości 100.000 zł. 
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Poinformowała także, że Spółdzielnia zabiega o dotacje w tym z budżetu Gminy Sandomierz. 

Zaznaczyła, iż dostają zgłoszenia od zainteresowanych rodziców z okolic osiedla Szpital  

z terenu Sandomierza. Liczą na pozytywne ustosunkowanie się Rady Miasta do kwestii 

wsparcia finansowego żłobka. 

Pan Andrzej Majewski podziękował Gościom za udział w posiedzeniu. 

Pani Ewa Kondek poinformowała o możliwościach Gminy w kwestii dofinansowania żłobka. 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 mówi m.in. w art. 59 

„Rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od ponoszenia opłat” oraz art. 63 „Gmina może otrzymywać dotacje celowe  

z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych”. 

Wnioskować można, że ustawodawca nie nałożył na gminę obowiązku dofinansowania 

żłobków (jak w przypadku przedszkoli). Możliwa jest dopłata w wysokości do 10% kosztów 

utrzymania dziecka. O szczegółach będzie można rozmawiać w okolicach września, kiedy 

będą trwały prace nad budżetem miasta na 2015 rok. Mówczyni przedstawiła przykłady 

dopłat w tym zakresie w innych gminach: Gmina Miejska Kraków - 11,50 zł brutto za każdy 

dzień roboczy obecności dziecka w miesiącu, Gmina Lubicz - 200zł miesięcznie na każde 

dziecko objęte opieką.         

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Wyjaśnień udzielił Pan Cezary Gradziński - Skarbnik Miasta. 

Poinformował o zwiększeniu dochodów budżetowych w § 1 dział 921 rozdz. 92195 § 0970 o 

kwotę 55 000,00 zł „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozostała działalność, 

wpływy z różnych dochodów”. Zwiększenie dochodów wynika z umów sponsorskich 

zawartych przez Gminę Sandomierz dot. imprez: „Konwent Winiarski i Jarmark Jagielloński”, 

„Festiwal Muzyka w Sandomierzu” oraz imprezy „Sandomierski Weekend Kwitnących 

Sadów”. 

Zmiana w § 3 - Zwiększenie wydatków budżetowych: dz. 921 rozdz. 92113 § 2480 o kwotę 

40 000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z umów sponsorskich zawartych przez Gminę 

Sandomierz do. imprezy „Festiwal Muzyka w Sandomierzu”.   

W dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00 zł. Zwiększenie 

wydatków wynika z umów sponsorskich zawartych przez Gminę Sandomierz dot. imprez 

„Konwent Winiarski i Jarmark Jagielloński” oraz imprezy „Sandomierskiego Weekendu 

Kwitnących Sadów”  

 

Ad. 5 

Sprawy różne, wnioski komisji.  Brak głosów w dyskusji.  
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Ad.6 

 Przewodniczący obrad podziękował za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie Komisji 

Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.  

                 Andrzej Majewski  

       Przewodniczący Komisji Nauki,  

 Oświaty, Kultury i Sportu 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 


