
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza 
 

Sprawozdanie z działalności za 2011 rok 
 
 
 W roku 2011 Komisja pracowała zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez 
Radę Miasta planem pracy. Komisja odbyła trzynaście posiedzeń na, których rozpatrywała 
sprawy bieŜące i analizowała problemy wynikające z aktualnych potrzeb. 
W posiedzeniach Komisji brali udział przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
 
Analizowano między innymi: 

1. Projekt budŜetu na 2011 i 2012 rok w zakresie działań Komisji. 
2. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok. 
3. Działalność przedszkoli samorządowych. 
4. Wykonanie budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2011 roku w części             

 dotyczącej zakresu działania Komisji. 
 
 Dokonano analizy sprawozdania z realizacji w 2010 roku Programu współpracy   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  poŜytku publicznego. 
Komisja spotkała się z  przedstawicielami stowarzyszeń  i klubów sportowych dotowanych 
przez miasto: PZW koło Nr 1 Sandomierz,  MUKS „Piątka”, UKS „Trójka”, SKS „Wisła”, 
LKS Sandomierz. Zapoznała się z ich działalnością  oraz uwagami dotyczącymi współpracy z 
miastem.  
 Jedno z posiedzeń zorganizowano na terenie MOSiR. Uczestniczyli w nim: Prezes 
SKS „Wisła” Sandomierz oraz Dyrektor MOSiR w Sandomierzu. Spotkanie przyczyniło się 
do zacieśnienia współpracy między Jednostkami. 
 W dniu 21 czerwca 2011r. poddano analizie Program Festiwalu Filmów Niezwykłych. 
W spotkaniu uczestniczył Pan Zbigniew Puławski – Członek Rady Programowej SCK   
z ramienia Rady Miasta Sandomierza oraz dyrekcja SCK. W trakcie dyskusji 
przeanalizowano statut SCK oraz  kompetencje Rady Programowej. 
 
Komisja opiniowała między innymi projekty uchwał w sprawach: 

1. zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz 
przyznawania nagród i wyróŜnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich 
wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 

2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2011r. 
zadania: utrzymanie bieŜącej działalności BWA w Sandomierzu (…), 

3. ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo-
rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, 

4. nawiązania partnerskich stosunków z miastem Volterra we Włoszech, 
5. ustalenia opłaty za świadczenie udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone 

przez Miasto Sandomierz, 
6.  zmian w budŜecie miasta na 2011r. dotyczących: 

 a.  wynagrodzeń w szkolnictwie 
 b.  stypendiów socjalnych, 
 c.  remontu Domu Kultury ul. Portowa i in. 

7. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy   
 Miejskiej Sandomierz, 
8. desygnowania przedstawicieli Miasta do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu   
oraz Rady Programowej Sandomierskiego Centrum Kultury, 



 W dniu 25 listopada 2011r. w posiedzeniu Komisji wzięli udział dyrektorzy szkół 
podstawowych i gimnazjów, którzy przedstawili informację o działalności placówek oraz 
dane o realizacji zadań oświatowych. 
Komisja spotkała się takŜe z dyrektorami przedszkoli samorządowych i przeanalizowała 
nowy sposób naliczania opłat za świadczenie usług przedszkolnych. 
 Komisja na bieŜąco przekazywała swoje wnioski, sugestie i opinie w zakresie 
podejmowanej problematyki Burmistrzowi Miasta, do rozpatrzenia i wykorzystania  na rzecz 
lokalnej społeczności. 
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