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Protokół Nr 19/1/2020 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 22 stycznia 2020 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury  
i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Lebida, Pan Andrzej Majewski 
 
Ad. 1 P. Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 
Ad. 2 Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sandomierz na arenie międzynarodowej, promocja miasta i kultury. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane na rok 2020. 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/186/2019 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trzeciej aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zgody Sandomierskiej. 
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Sandomierz za 2019 rok. 

10. Wybór przedstawiciela Komisji do Miejskiej Rady Sportu. 
11. Sprawy różne, wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
W porządku obrad dokonano zmiany kolejności – pkt. 9 (Zapoznanie się ze sprawozdaniem  
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (…)- został przeniesiony do pkt.5 j.n. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sandomierz na arenie międzynarodowej, promocja miasta i kultury. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane na rok 2020. 

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Sandomierz za 2019 rok. 

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/186/2019 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trzeciej aktualizacji „Programu Rewitalizacji 

Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zgody Sandomierskiej. 
10. Wybór przedstawiciela Komisji do Miejskiej Rady Sportu. 
11. Sprawy różne, wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 
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Głosowano-  6 „za” – (jednogłośnie) 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3 - Sandomierz na arenie międzynarodowej, promocja miasta i kultury.  
W dyskusji poruszone zostały m.in. tematy: 
- promowania miasta przez osoby prywatne wyjeżdżające za granicę na targi czy zawody sportowe 
- możliwości pozyskania z Urzędu Miejskiego informatorów promujących miasto oraz gadżetów 
promocyjnych 
- Pani Katarzyna Knap-Sawicka Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki 
poinformowała, że ulotki promocyjne co roku wydawane są w języku angielskim, niemieckim oraz 
polskim, dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz w Centrum Informacji Turystycznej. 
- Pan Dominik Płaza - Dyrektor Muzeum Okręgowego poinformował, że Sandomierz był promowany 
poprzez materiały, w Serbii, na wystawie stałej dot. Zawiszy Czarnego oraz że Muzeum Okręgowe 
napisało wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie promocji 
polskiej kultury za granicą – projekt o nazwie „Zamek Królewski w Sandomierzu część pomnika 
historii” (jest to konkurs). 
- padło pytanie czy nazwę „sandomierski np. browar” lub „Sandomierz stolica np. nordic-walking” 
można używać dowolnie, czy trzeba uzgadniać z „miastem”,  
Pani Katarzyna Knap-Sawicka odpowiedziała, że Sandomierz to nazwa własna i można jej używać, 
natomiast konkretną nazwę produktu „….. Sandomierskie” należy zgłosić do Urzędu Patentowego, 
żeby nikt inny nie wykorzystał tej nazwy. 
- Mieszkaniec miasta poinformował, że na innej komisji poruszony był temat lobbowania, aby miasto 
dało swoją markę cydrowi oraz zaproponował powołanie Rzecznika Prasowego, który powinien 
promować to co się dzieje w mieście.  
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
 
Ad. 4 - Opiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz, 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane na rok 2020. 
  
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych. Poinformowała, że taka uchwała była już podejmowana w zeszłym roku 27.03.2019 r.  
W związku ze zmianą przepisów, na organ prowadzący nałożono obowiązek, podejmowania tej 
uchwały corocznie. Zmienia się wykaz zajęć (studiów podyplomowych, kursów), który jest 
dostosowywany do potrzeb danej szkoły. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
  
Głosowano- 5 „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) – opinia pozytywna. 
  
Ad. 5 - Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Sandomierz za 2019 rok. 
 
Pani Tamara Socha poinformowała, iż zgodnie z art. 30a Ustawy Karta Nauczyciela – organ 
prowadzący ma obowiązek przedłożyć Radzie przedmiotowe sprawozdanie. Mówczyni podała dane 
średniego wynagrodzenia nauczycieli (stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany), informacje 
o podwyżkach dla nauczycieli, o wysokości kwot subwencji oraz kwot wydatkowanych przez Gminę. 
W krótkiej dyskusji poruszono m.in. temat trzytygodniowego strajku nauczycieli, za który 
strajkującym nie zostały wypłacone wynagrodzenia w związku z czym kwota ok. 560 tys. została  
w budżecie. 
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Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury wyraził opinię, że Gmina 
zaoszczędziła w związku z powyższym, ale też i straciła pieniądze, gdyż w kwietniu i w maju ilość 
grup wycieczkowych szkolnych zmalała o 80%. 
Przewodniczący zakończył dyskusję. 
  
Ad. 6 - Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/186/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
Przewodniczący komisji poinformował o „kosmetycznej” poprawce zapisu w obowiązującej uchwale - 
było: „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego”, powinno być: „14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego”. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący komisji zarządził głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytał, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
  
Głosowano- 6 „za” (jednogłośnie) – opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 - Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu 
 
Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta poinformowała, że żeby Statut zaczął obowiązywać trzeba 
go przyjąć w formie uchwały, jednocześnie uchylając Statut obowiązujący do tej pory.   
Pan Dominik Płaza – Dyrektor Muzeum Okręgowego poinformował, że Statut był długo uzgadniany 
przez wszystkich organizatorów; w Statucie dodano zapis dot. oceny jednostki w kwestii finansowego 
rozliczenia roku. Pozostałe zmiany można określić jako „kosmetyczne.  
W dyskusji poruszone zostały m.in. tematy: 
- pomysłów na organizację różnych eventów – np. „kuchnia więzienna” - w obiekcie Muzeum, 
- zastanawiano się czy tego typu wydarzenia powinny być organizowane w miejscu gdzie  
w przeszłości znajdowało się więzienie. 
- konieczność wykonania windy w budynku Muzeum; pojawiły się różne koncepcje windy m.in. że 
powinna być zewnętrzna; wykonana z sandomierskiego szkła; powinna być dostępna z poziomu 
dziedzińca lub z poziomu parkingu; do projektowania można wykorzystać studentów wydziału 
architektury, ale też padły zdania odmienne, żeby zdać się na fachowców, projektantów, konserwatora 
zabytków;  
- mieszkaniec miasta poruszył tematy: publikacji Statutu, roli i składu Rady Muzeum, sprawozdania  
|z działalności Muzeum a także przeznaczenia pomieszczeń parteru Ratusza. 
Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie. 
Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omówionego projektu uchwały? 
 
Głosowano- 6 „za” (jednogłośnie) – opinia pozytywna. 
 
Ad. 8 - Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trzeciej aktualizacji „Programu 
Rewitalizacji Miasta Sandomierza na lata 2016-2023”. 
 
Pani Aleksandra Zbyradowska (wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych) 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, wyjaśniła, że Sandomierski Szpital zwrócił się  
z prośbą o wpisanie do programu Rewitalizacji dwóch fiszek projektowych na zadania: zakup sprzętu 
medycznego dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkiem skutecznego leczenia pacjentów 
ze schorzeniami układu kostno-mięśniowego oraz poprawa bezpieczeństwa leczenia dzieci  
i noworodków poprzez przeprowadzenie remontu i zakup sprzętu medycznego dla oddziału 
pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii. 
Podczas krótkiej dyskusji poruszono tematy 
- realizacji nadbudowy biblioteki,  
- wyjaśnione również, że miasto nie ponosi żadnych kosztów wpisania Szpitala do projektu. 
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Przewodniczący zakończył dyskusję i zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu 
uchwały? 
 
Głosowano- 5 „za” (1 osoba się wstrzymała) – opinia pozytywna. 
 

Ad. 9 - Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zgody 
Sandomierskiej. 
Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały. 

W dyskusji poruszone zostały m.in. tematy: 
- kosztów związanych z przyjęciem uchwały – wyjaśniono, że są uwzględnione w budżecie.  
- Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta wyjaśniła, że nie tylko miasto będzie organizatorem 
uroczystości związanych z Rokiem Zgody. Wśród organizatorów będą: m.in. Muzeum Diecezjalne  
i Kuria Diecezjalna, 
- Mieszkaniec miasta zgłosił wątpliwość czy Zgoda Sandomierska o której mowa w projekcie 
uchwały, to ta sama co Zgoda zawarta w Kamienicy Oleśnickich; wyraził zdanie, że należy zapoznać 
się opinią naukowców – historyków i przeprowadzić konsultacje społeczne. 
- Pan Dominik Płaza wyjaśnił, że w czerwcu br. Uniwersytet Warszawski organizuje międzynarodową 
konferencję z udziałem kilkunastu specjalistów z całego świata zajmujących się Zgodą Sandomierską. 
Związane jest to z grantem dot. wpływu zgody sandomierskiej na Europę Zachodnią pod koniec XVI 
w. Organizator konferencji zobowiązał się do pomocy w organizacji sesji naukowej z udziałem 
polskich specjalistów, która odbędzie się jesienią w Sandomierzu. Będzie to okazja pokazania zgody - 
ekumenicznie trudnego wydarzenia - nie tylko turystom, ale też mieszkańcom Sandomierz. 
Sandomierz przez pryzmat „zgody” może być postrzegany jako miasto tolerancyjne. 
- Pani Barbara Rożek przypomniała obecnym o książce Oskara Haleckiego pt. Zgoda Sandomierska. 
Przewodniczący zakończył dyskusję i przystąpił do głosowania. 
Zapytał, kto z radnych jest za wyrażeniem opinii pozytywnej o omówionym projekcie uchwały 
Głosowano-  4 „za” – (1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) – opinia 
pozytywna 
 
Ad. 10 - Wybór przedstawiciela Komisji do Miejskiej Rady Sportu 

P. Robert Kurosz przedstawił treść pisma Burmistrza Sandomierza nr: KPSiT.420.1.2020.KKN z dnia 
15.01.2020 r. zawierającego wniosek o zgłoszenie przedstawiciela Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu do Miejskiej Rady Sportu. 
Zgłoszone zostały następujące kandydatury:  
Radny Jerzy Żyła – nie wyraził zgody na kandydowanie, 
Radny Marek Chruściel – nie wyraził zgody na kandydowanie, 
Radny Robert Kurosz wyraził zgodę na kandydowanie.  
Pan Robert Kurosz zarządził głosowanie swojej kandydatury. 
Zapytał, kto jest za? 
 
Głosowano- 5 „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) 
W wyniku głosowania przedstawicielem komisji w Miejskiej Radzie Sportu będzie Pan Robert 
Kurosz. 
 
Ad. 11 Sprawy różne, wnioski. 

Brak wniosków komisji.  
 
Odczytany został wpis dokonany w ramach pełnionych cotygodniowo dyżurów radnych– mieszkaniec 
miasta pyta: „Czy organizowanie dożynek konopnych jest zgodne z polityką miasta i Pana Burmistrza 
Miasta. Kto finansował w/w imprezę i ile zapłacono. Czy organizowanie takich imprez jest właściwe”.  
Mieszkaniec, mimo skutecznego powiadomienia przez Radną - P. Ewę Gracz o terminie posiedzenia 
Komisji, nie uczestniczył w niniejszym posiedzeniu. 
W dyskusji poruszono m.in. tematy: 
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- Pani Katarzyna Knap-Sawicka wyjaśniła, że Stowarzyszenie In The Middle złożyło wniosek  
o zorganizowanie imprezy Piknik Rodzinny Dożynki Konopne w dniach 28-29 września 2019 r. na 
Bulwarze Piłsudskiego, nad Wisłą. Wniosek złożono zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
przedstawiony został plan działań na dwa dni. Impreza o charakterze stricte profilaktycznym, ale też 
zawierająca szerszą tematykę dot. zastosowania konopi (w tym medycyna konopna, medyczna 
marihuana, polskie prawo a konopie). W trakcie wydarzenia nie miały miejsca żadne „niewłaściwe 
epizody” (informacja od Straży Miejskiej, Policji). Finansowanie imprezy przez miasto polegało na 
wsparciu organizacyjnym – udostępnienie miejsca oraz wydruk plakatów – koszt 472 zł.  
- nawiązano do tematu „Zgody Sandomierskiej”, że miasto Sandomierz to miasto tolerancyjne i jeśli 
konopie pomagają osobom ciężko chorym to jest to ważne, 
- podkreślone zostało, że wiele stowarzyszeń zwracających się o pomoc do Gminy – otrzymuje ją.  
- Organizatorzy Pikniku wyjaśnili, że event był zorganizowany dla mieszkańców Sandomierza, po to 
by pokazać dwie strony– medyczną oraz przemysłową (przemysł spożywczy czy włókienniczy), event 
był społecznie odpowiedzialny, był to ważny aspekt edukacyjny, a wątpliwości dot. pikniku wynikają 
z niedoinformowania. 
 
Przewodniczący poinformował o spotkaniu nt. zagospodarowania pomieszczeń Ratusza, które odbyło 
się w dniu posiedzenia komisji. 
W dyskusji poruszono tematy m.in.: 
- możliwości wykorzystania przestrzeni Ratusza w ramach dużych imprez organizowanych w mieście 
np. „Chleb, wino, ser”, 
- konieczności poszerzenia oferty atrakcyjnej dla dzieci; w mieście są organizowane różne zajęcia  
w Porcie Kultury, OPAK-u, w Dworku Koćmierzów, jednak to nie wystarcza; w sezonie turystycznym 
turyści oczekują możliwości zorganizowania czasu dzieciom pod opieką animatorów, jednak 
problemem jest brak odpowiedniego miejsca, 
- rozważenia kwestii podwyższenia ceny wejścia na Bramę Opatowską i do Podziemi oraz opłaty za 
parkowanie na Starym Mieście, 
- Pan Wojciech Dumin wyjaśnił, że podnoszenie cen mogłoby spowodować ograniczenie ilości 
turystów, 
- konieczności poszerzenia oferty trasy podziemnej np. o urządzenia multimedialne, 
- możliwości wprowadzenia sezonowości cen wejścia do obiektów; 
 
Ad.12 Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Dorota Drozdowska-Achenbach 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 


