
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza 

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok 

 

 W roku 2013 Komisja pracowała zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Radę 

Miasta planem pracy. Komisja odbyła 8 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, dyrektor MOSIR oraz SCK, mieszkańcy Sandomierza. 

W 2013 roku komisja ściśle współpracowała z Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i 

Promocji. 

Analizowano między innymi: 

• Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2013 rok. 

• Funkcjonowanie szkół podstawowych i  przedszkoli samorządowych. 

• Wykonanie budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2013 roku w części 

 dotyczącej zakresu działania Komisji. 

• Projekt budżetu miasta na 2014 rok w zakresie działań Komisji. 

W dniu 21 stycznia 2013 roku zaopiniowano projekty uchwał w sprawach: ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych oraz placówek niepublicznych 

prowadzonych na terenie Gminy  Miejskiej Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania oraz nadania Statutu  samorządowej instytucji kultury pod 

nazwą Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. 

Komisja przyjęła informację o realizacji uchwał Rady Miasta Sandomierza za 2012 rok oraz 

rozpatrzono skargę mieszkanki Sandomierza związaną z finansowaniem pobytu 

sandomierskich dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Tarnobrzega. 

Na posiedzeniu wspólnym z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji w dniu  

17 maja 2013 roku analizowano projekty uchwał związane z udzieleniem pomocy finansowej 

Powiatowi Sandomierskiemu na realizację w 2013 roku zadania: utrzymanie bieżącej 

działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu  oraz na wykonanie przez Biuro 

Wystaw Artystycznych projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi 

sandomierskiej „Porównania” jak również  sfinansowania  kosztów zatrudnienia  pracownika 

nadzorującego porządek na boisku wielofunkcyjnym przy I LO w Sandomierzu. 

Komisje zajęły także stanowisko w sprawach: rozwiązania spółki Sandomierskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o., desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do 

Rady Nadzorczej Sandomierskiego  Ogrodniczego Rynku  Hurtowego S.A. w Sandomierzu. 

Przyjęto  Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami  

pozarządowymi. 

W dniu 11 czerwca 2013 roku komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

miasta za 2012 rok. Zapoznano się z propozycją Muzeum Okręgowe w Sandomierzu  

o  nadanie nazwy jednej z sandomierskich ulic imienia J. Iwaszkiewicza. 

W dniu  4 września 2013 roku komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz czasu płatnego 

pobytu dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

W dniu 4 listopada 2013 roku zaopiniowano: 

 - zmiany w budżecie miasta dotyczące dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 

dożywiania w szkołach, 



- projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.  

Przyjęto Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w Sandomierzu w roku szkolnym 

2012/2013. 

W dniu 27 listopada 2013 roku zaopiniowano projekt budżetu miasta Sandomierza na 2014 

rok w działach: 

 801 – Oświata i wychowanie 

 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 926 – Kultura fizyczna  

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu 

współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

W dniu 10 grudnia 2013 roku wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki  

i Promocji omówiono działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Sandomierzu, Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu oraz dokonano oceny wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na promocję miasta w 2013 r. 
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