
                                                                    Protokół Nr 64/11/2018 

                                                          Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

                                                                    w dniu 17 września  2018 

 

                      Posiedzeniu  przewodniczył  Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  Andrzej Gleń, Andrzej Bolewski,  

Ad. I 

Przewodniczący otworzył obrady  i stwierdził quorum. 

Ad. II 

Poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1. 

4. Opiniowanie projektu uchwały powołującej  Młodzieżową Radę  Miasta Sandomierza oraz 

nadania jej Statutu. 

5. Opiniowanie projektów uchwał: 

- zmiany w budżecie – poz.10 

- zmiany w budżecie – poz.11 

- zmiany w budżecie – poz.13 

- zmiany w budżecie – poz.14 

- zmiany w budżecie – poz.16 

- zmiany w budżecie – poz.17 

- zmiany w budżecie – poz.18 

- zmiany w budżecie – poz.20 

      4.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r 

5. Sprawy różne, wnioski         

6. Zamknięcie obrad    

Ad. V      

- Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. ( poz. 10 ). 

Opinia Komisji pozytywna: 4 za, 1 wstrzymał się, 1 nie głosował. 

 -  Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. ( poz. 11 ). 



Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna. 

- Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. ( poz. 13 ).  

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna. 

- Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. ( poz. 14). 

Opinia Komisji pozytywna: 4 za, 1 wstrzymał się, 1 nie głosował. 

- Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. ( poz. 16). 

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna. 

- Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. ( poz. 17 ). 

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna. 

- Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. ( poz. 18 ). 

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna. 

- Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. ( poz. 20 ). 

Opinia Komisji pozytywna: 4 za, 1 wstrzymał się, 1 nie głosował. 

 

Ad. IV 

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. 

 

Ad. III 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Burmistrz chciał otworzyć w Przedszkolu Nr 1 

dodatkową grupę. Spotkało się to ze sprzeciwem rodziców. Opinia Sanepidu była również 

negatywna. Pomysł Burmistrza upadł. 

 

Ad. IV 

Opiniowanie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. 

Radca prawny – Jego zdaniem przedłożony projekt Statutu nie nadaje się. Wymogi par.13 

ust.6, 23 pkt.7 czy 26 ust. 4 są zbyt surowe. Ma zastrzeżenia do par. 32 ust.3 oraz czy jest to 

przepis prawa miejscowego. 



Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału przedłożyła autorski projekt Statutu. Oceniła, że 

obecny jest zbyt szczegółowy. Zasugerowała, aby pozwolić młodym wypracować własny 

Statut, w którym znajdą się zapisy ich satysfakcjonujące.  

Radny Marzec podsumowując dyskusję stwierdził, że należy dołożyć wszelkich starań 

organizacyjno-prawnych aby Młodzieżowa Rada powstała jeszcze w tej kadencji. 

Ad. VI 

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokołował: Leszek Komenda                                                                           Przewodniczący Komisji 

                                                                                                        Robert Kurosz             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    


