
 1 

 
                                                                                                                                   
 
                                                        Sprawozdanie 
            z działalności Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta 
                                               Sandomierza w roku 2008 
 
 
 W roku 2008 Komisja pracowała zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem 
pracy. Komisja odbyła dwanaście posiedzeń na, których realizowała zagadnienia  
w ustalonej kolejności, rozpatrywała sprawy bieŜące i analizowała problemy wynikające  
z aktualnych potrzeb pracy Rady Miasta Sandomierza. 
Zrealizowane zagadnienia: 
1. Analiza projektu budŜetu na 2008 rok w zakresie działań Komisji. 
2.Zapoznanie się informacją dotyczącą finansowania Biura Wystaw Artystycznych  
   w Sandomierzu. 
3. Analiza kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2008 roku. 
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą akcji zima w mieście. 
5.Działalność przedszkoli samorządowych w Sandomierzu – informacja dyrektorów  
   przedszkoli. 
6. Bezpieczeństwo w szkołach podstawowych w Sandomierzu – informacja dyrektorów szkół. 
7.Zapoznanie się z informacją - zmiany lokalizacji budowy przedszkola nr 6  
    w Sandomierzu. 
8.Informacja dot. reorganizacji działalności instytucji kultury podległych Gminie Sandomierz. 
9. Opiniowanie propozycji zmiany lokalizacji budowy przedszkola nr 6 w Sandomierzu. 
10.Opiniowanie wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2008 roku w części             
     dotyczącej zakresu działania Komisji. 
11. Zapoznanie się z informacją o działalności miejskich jednostek organizacyjnych  
        (w tym placówek oświatowych) w zakresie rozwoju edukacji i oświaty oraz zapoznanie    
          się z ofertą w zakresie kultury działających na terenie miasta instytucji, placówek 
          i stowarzyszeń. 
12. Działalność Biura Wystaw Artystycznych informacja – Dyrektora Biura Wystaw       
       Artystycznych w Sandomierzu. 
13. Działalność Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – informacja Dyrektora Muzeum   
       Okręgowego w Sandomierzu. 
14.  Podsumowanie działalności Komisji i przygotowanie projektu pracy na 2009rok. 
15.  Opiniowanie projektów uchwał w swoim zakresie działania m.in. w sprawie: 
- zmian w budŜecie miasta na 2008 rok, 
 - opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
- określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu  
      kwalifikowanego przez Gminę Sandomierz, 
- zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane  
     w tych stołówkach, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina   
     Sandomierz, 
- przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi  
   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku  
   2008, 
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- wyraŜenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla  
  „in blanco” dot. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej     
   planowanego w bieŜącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu   
   sportowego przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu – Etap II, 
- dzierŜawy części nieruchomości gruntowej połoŜonej w Sandomierzu przy ul. Portowej 24  
   z przeznaczeniem pod budowę i prowadzenie kortu tenisowego, 
- utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie „Sandomierskie Centrum Kultury”. 
- zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sandomierzu. 
- zmian w budŜecie miasta na 2008 r.(zwiększenie dochodów i wydatków szkół, przedszkoli), 
- zmian w budŜecie miasta na 2008 r. (na realizację zadania pod nazwą „ Koncert Cudowne   
   dzieci” XVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu 2008 i muzyka w Sandomierzu), 
- likwidacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu, 
-ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady   
  przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych  
  na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród, 
-zasad udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć   
 dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono   
  stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych      
  prowadzonych przez Miasto Sandomierz, 
-przystąpienia Gminy Miejskiej Sandomierz do Organizacji Turystycznej „Szlak  
  Jagielloński”. 

Ponadto członkowie Komisji brali udział w róŜnorodnych imprezach kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych i oświatowych odbywających się na terenie miasta. Poczynione 
spostrzeŜenia i przeanalizowane wnioski posłuŜyły do opracowania planu działań Komisji w 
2009 r.  
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