
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza 

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok 

 

 W roku 2012 Komisja pracowała zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez 

Radę Miasta planem pracy. Komisja odbyła 10 posiedzeń na, których rozpatrywała 

sprawy bieżące i analizowała problemy wynikające z aktualnych potrzeb. 

W posiedzeniach Komisji brali udział; Pani Ewa Kondek – Zastępca Burmistrza, Pan Cezary 

Gradziński – Skarbnik Miasta, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, mieszkańcy Sandomierza 

Analizowano między innymi: 

• Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2012 rok. 

• Działalność przedszkoli samorządowych. 

• Wykonanie budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku w części 

 dotyczącej zakresu działania Komisji. 

• Projekt budżetu miasta na 2013 rok w zakresie działań Komisji. 

Komisja rozpatrzyła  koncepcję przedstawioną przez pracowników Nauczycielskiego 

Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu o utworzeniu w Sandomierzu wyższej uczelni na 

bazie istniejących placówek: WSHP i PWSZ oraz NKJO. 

Przyjęto apel związany z działalnością władz WSHP, odbyło się także spotkanie z 

przedstawicielami uczelni. 

Komisja wyraziła opinię do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  os. 

„Ożarowska” stojąc na stanowisku, że dalsze rezerwowanie terenów tego osiedla pod 

budownictwo oświatowe jest niezasadne. 

 Dokonano analizy działalności wszystkich instytucji kultury biorących udział w akcji 

„Lato w mieście”. 

Komisja zaprosiła na swoje posiedzenie przedstawicieli Ośrodka Szkoleniowego „Edukacja”  

i  zapoznała się z planami utworzenia żłobka w Sandomierzu. 

Omówiono zakres współpracy SCK i MOSiR oraz sposób wykorzystania obiektów Domu 

Kultury przy ul Portowej.  

Przyjęto sprawozdanie z działalności placówek oświatowych oraz przeanalizowano 

ewentualne  zagrożenia związane z trudną sytuacją szkolnictwa w Polsce. 

Komisja opiniowała między innymi projekty uchwał w sprawach: 

- przyjęcia przez miasto roli współorganizatora Muzeum Okręgowego, 

- finansowania i rozwoju sportu, 

- opłat oraz zasad wydzierżawiania obiektów oświatowych, 

- cen i zasad zwalniania z opłat za korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych, 

- nowego systemu opłat za świadczenie usług przedszkolnych, 

- zmian w statucie MOSiR, 

- udzielenia pomocy Powiatowi Sandomierskiemu na realizacje zadań utrzymanie bieżącej 

działalności BWA w Sandomierzu oraz wsparcia rzeczowego Wojewódzkiej Biblioteki 

Pedagogicznej. 
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