
Sprawozdanie z pracy Komisji Nauki, Oświaty , Kultury i Sportu w 2015 roku 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu pracowała zgodnie z zakresem działania określonym 

w Statucie Miasta Sandomierza odbyła 17 posiedzeń. W obradach brali udział 

przedstawiciele władz miasta, środowisk  i instytucji kultury, mieszkańcy Sandomierza. 

W styczniu 2015` zaopiniowano projekt budżetu miasta na 2015 rok. Komisja złożyła wniosek 

o dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 

Komisja przyjęła na posiedzeniu przedstawicieli Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej 

w Sandomierzu i zapoznała się ze stanem finansowo-prawnym  uczelni oraz planami dalszego 

funkcjonowania tej placówki. 

Zorganizowano trzy spotkania poświęcone ocenie stanu kultury w Sandomierzu na które 

zaproszono przedstawicieli jednostek działających w tej dziedzinie. Omówiono zadania i cele 

tych jednostek i przedyskutowano perspektywy dalszego rozwoju kultury w Sandomierzu. 

Efektem tych spotkań było opracowanie zarysu strategii rozwoju kulturalnego miasta 

Sandomierza, który przekazano burmistrzowi Sandomierza do ewentualnego wykorzystania. 

Komisja omówiła tematy związane z  przygotowaniami miasta do sezonu turystycznego 

`2015.  

Komisja poświęciła wiele uwagi analizie i ocenie działalności Sandomierskiego Klubu 

Sportowego „Wisła”. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Klubu i Rady 

Nadzorczej. Omówiono organizację obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Klubu.  

 

Ponadto rozpatrzono pisma od mieszkańców, dotyczące między innymi: 

- wprowadzenia nowego koordynatora Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, 

- nadania imienia stadionowi miejskiemu, 

- umieszczenia obrazu Jana Pawła II w Bramie Opatowskiej. 

Komisja opiniowała projektu uchwał w sprawach: 

- przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, 

- określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

- trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania  Sandomierskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, 

- regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom,  

- określenia granic obwodów publicznych szkół  podstawowych i publicznych  gimnazjów.  

Przyjęto Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Sandomierz w roku 

szkolnym 2014/2015. 

Komisja szczegółowo omówiła projekt budżetu miasta na 2016 rok i opracowała zestawienie 

proponowanych zmian w działach dotyczących finansowania sportu. 
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