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Protokół Nr 47/10/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 26 czerwca 2017 roku – Ratusz 

 

Posiedzeniu przewodniczy Radny Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, 

Oświaty Kultury i Sportu. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Marcin Marzec, Sylwester Łatka. 

 

Ad. 1 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji stwierdził quorum i otworzył posiedzenie. 

Przywitał Panią Katarzynę Zioło – Asystenta Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Barbarę 

Rożek – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pana Pawła Wierzbickiego – Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pana Wojciecha Dumina Dyrektora Sandomierskiego 

Centrum Kultury oraz wszystkich dyrektorów szkół.   

 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza               

w Sandomierzu.  

4. Przedstawienie przyjętych założeń związanych z wprowadzeniem reformy oświatowej            

w Sandomierzu oraz planowanych inwestycjach w placówkach oświatowych.  

5. Podsumowanie osiągnięć uczniów szkół w roku szkolnym 2016/2017.  

6. Przyjęcie informacji o przygotowaniu miasta do wakacji.  

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu  

8. Odpowiedź Burmistrza Miasta Sandomierza na skargę na prowadzenie rekrutacji do 

Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu – Pismo Znak: CUW.40.33.2017.IDz                

z dnia 24 maja 2017 roku.   

9. Pismo Sandomierskiego Klubu Sportowego „WISŁA” – podziękowanie za pomoc                     

i wsparcie podczas rozgrywek w sezonie 2016/2017.  

10. Pismo Klubu Sportowego Sydney Uni HC w sprawie współpracy w celu promocji miasta             

i klubu sportowego Wisła Sandomierz. 

11. Zapytania radnych i wnioski komisji, sprawy różne: 

a) Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek – pismo dot. zwiększenia 

dofinansowania klubu sportowego SKS Wisła Sandomierz. 

12. Zamknięcie obrad. 
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Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji dodał, że w czasie trwania komisji przybędzie 

pan kasztelan Karol Bury. Ponadto zapytał się czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Głos 

zabrał Radny Andrzej Bolewski który poprosił o wykreślenie pkt. 11 lit. B) porządku obrad ze 

względu na fakt, iź otrzymał już odpowiedź w formie pisemnej. Radny Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji przychylił się do tej prośby.  

Wynik głosowania: „za” 9 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 0. 

Radny Robert Kurosz stwierdził przyjęcie porządku obrad.  

 

Ad. 3 

Omówienie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza               

w Sandomierzu.  

 

Na posiedzenie komisji przybyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek. Liczba obecnych 

radnych na komisji wynosi 10 osób. Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji poprosił 

o zabranie głosu Panią Barbarę Rożek – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej                         

w Sandomierzu. Pani Barbara Rożek powiedziała, że Miejska Biblioteka Publiczna posiada 

kilka lokalizacji, główna jej siedziba znajduje się przy ul. Parkowej w której znajduje się 

czytelnia oraz dział dla dzieci, dział zbiorów specjalnych oraz dział zbiorów 

audiowizualnych. Są dwie filie przy ul. Portowej oraz na ul. Armii Krajowej. Biblioteka 

gromadzi: książki, audiobooki, filmy, albumy, czasopisma, pocztówki oraz od 2 lat następuje 

proces digitalizacji starodruków, czyli zabezpiecza się w formie cyfrowej te rzeczy, które 

mogą ulec zniszczeniu, a które są z początku XX wieku. Wszystkie te rzeczy są zamieszczone 

na stronie internetowej biblioteki. Pani Barbara Rożek powiedziała, że praca biblioteki polega 

na gromadzeniu, opracowywaniu, udostępnianiu zbiorów i działalności kulturalno – 

oświatowej. Biblioteka współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowo – 

wychowawczymi. Zasoby biblioteki liczą 108 tys. woluminów i 920 jednostek 

inwentarzowych. Biblioteka dysponuje ponadto 35 starodrukami. Poprzednia biblioteka 

znajdowała się w Kamienicy Oleśnickich. W tym roku biblioteka obchodzi 110 lat i jest jedną 

z najstarszych bibliotek w Polsce. W 2016 roku było zapisanych 3700 czytelników, którzy 

wypożyczyli łącznie 85 tyś. woluminów i 20 tyś. egzemplarzy czasopism. Na zakup 

księgozbioru biblioteka w 2016 roku wydała 35 tyś. zł, z czego dotacja ministerialna wyniosła 

10 700 zł. W tym roku dotacja ministerialna wyniosła 12 800 zł. Bibliotek Publiczna ubiegała 

się o dotacje na zakup sprzętu komputerowego ale dotacji nie uzyskała, gdyż dochód na 

mieszkańca gminy jest wyższy od limitu, który zakładał program. Biblioteka dysponuje 18 

komputerami z tego 3 komputery służą czytelnikom. Na dzień dzisiejszy wprowadzono w  

katalog on line 45% zbiorów. Bibliotek korzysta z programu SOWA. Biblioteka współpracuje 

ze Towarzystwem dla Osób Niewidzących i Słabowidzących w Warszawie, dzięki temu 

mamy dodatkowe zbiory do biblioteki. Biblioteka uczestniczy w programach, akcjach i 

konkursach taki jak: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Pożeracz książek”, „Tydzień Bibliotek, 

„Noc Bibliotek”, spotkania seniorów, „Gry Miejskie”, „Akcja Ferie zimowe”, „Sandomierz w 

legendzie”. Bibliotek Publiczna im. Jana Długosza zatrudnia 17 osób. 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję i zadał pytanie: kiedy 

będzie 100% skatalogowanych pozycji w bibliotece w programie SOWA. Pani Barbara Rożek 

powiedziała, że do końca przyszłego roku. Kolejne pytanie Radnego Roberta Kurosza dot. 

obsługi biblioteki, tj. czy ta sama osoba może obsługiwać petentów i osoby które zamawiają 

książki przez internet. Pani Barbara Rożek powiedziała, że taka możliwość będzie wtedy, gdy 

zostanie skatalogowana całość księgozbioru w programie SOWA. Na dzień dzisiejszy nie ma 

możliwości wypożyczenia książek przez internet, ale można sprawdzić, czy taka książka jest. 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji zadał pytanie dot. remontów w bibliotece. 

Pani Barbara Rożek powiedziała, że liczy na remont ogrodzenia. Radny Robert Kurosz  
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Przewodniczący Komisji powiedział, że prosi o informację Panią dyrektor dot. potrzeb 

biblioteki w tym zakresie.  

 

 

Ad. 4 

Przedstawienie przyjętych założeń związanych z wprowadzeniem reformy oświatowej            

w Sandomierzu oraz planowanych inwestycjach w placówkach oświatowych.  

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji otworzył dyskusje. Głos zabrała Pani 

Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza, która powiedziała, że reforma 

oświaty się zadziała, dwa gimnazja zostały włączone do dwóch szkół podstawowych. 

Gimnazjum Nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 4 a Gimnazjum Nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 

3 Na dzień dzisiejszy trwają prace związane z wnioskiem dot. Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza na lata 2016-2023. Wszystkie inwestycje w placówkach oświatowych zaczną się 

od 1 lipca 2017 roku. Aktualnie przeprowadzana jest procedura wyposażenia pracowni 

ekologicznych w szkołach oraz procedura związana z przekazywaniem majątku gimnazjów 

odpowiednio do włączonych szkół podstawowych. Radny Robert Kurosz powiedział, że w 

materiałach na dzisiejsze posiedzenie komisji radni otrzymali od Wydziału Techniczno – 

Inwestycyjnego o planowanych remontach w sandomierskich placówkach oświatowych. 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji otworzył w tej sprawie dyskusję. Głos zabrał 

Andrzej Lebida, który zapytał się czy Przedszkole Samorządowe Nr 6 będzie jednak 

budowane. Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza powiedziała, że 

tak, aktualnie przeprowadzana jest procedura przetargowa. Radny Robert Kurosz powiedział, 

że prosi też o informację co będzie zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w 

Sandomierzu. Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że trwają konsultacje w tej sprawie z 

Sanepidem oraz Strażą Pożarną. Najbardziej pilną rzeczą jest uruchomienie dwóch grup 

żłobkowych w tym budynku oraz wdrożenie Metody Montessori, jest też duże 

prawdopodobieństwo że będzie tam przedszkole. Radny Robert Kurosz zapytał się kiedy 

szatnie w SP Nr 1 będą wyremontowane. Dyrektor Waldemar Gosek powiedział, ze cały 

remont zaplecza sanitarnego wraz z salą pisze od 5 lat do organu prowadzącego. Dyrektor 

Waldemar Gosek powiedział, że ma wystosować kolejne pismo do Burmistrza Miasta 

Sandomierza w celu znalezienia dodatkowych pieniędzy. Radny Robert Kurosz powiedział, 

że będą wyjazdowe posiedzenia komisji w placówkach oświatowych jeszcze przed 

planowaniem budżetu miasta na 2018 roku. 

 

Ad. 5 

Podsumowanie osiągnięć uczniów szkół w roku szkolnym 2016/2017.  

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Głos zabrał Pan Kazimierz 

Krzelowski dyrektor Gimnazjum Nr 2, który powiedział, że rodzice i dzieci powinni być 

zadowoleni z wyników dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017. W tym roku zostały 

wypłacone większe stypendia naukowe i sportowe co bardzo cieszy. Zaapelował także o 

zwiększenie środków na ten cel. Następnie glos zabrała Pani Małgorzata Szuba dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 4, która powiedziała, ze warto w przyszłorocznym budżecie 

zabezpieczyć środki na finansowanie wyjazdów uczniów na konkursy i olimpiady. Na te 

słowa Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 powiedział, że wszelkie 

faktury z tytułu dojazdu uczniów na tego typu konkursy i olimpiady są regularnie płacone 

przez Miasto Sandomierz. Pan Mieczysław Dygas dyrektor Gimnazjum Nr 1 powiedział, że w 

tym roku odbywa się remont sali gimnastycznej t. j: wymiana parkietu oraz malowanie sali. 

Docelowo teren szkoły będzie objęty monitoringiem. Dyrektor Mieczysław Dygas 
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powiedział, że w tym roku szkolnym w Gimnazjum Nr 1 było 2 laureatów i 9 finalistów oraz 

10 posłów na Sejm dzieci i młodzieży na 16 miejsc z województwa świętokrzyskiego. W 

piłce ręcznej 2 miejsce w województwie. Pan Mieczysław Dygas dodał, że Gimnazjum Nr 1 

przestaje istnieć z dniem 1 września 2017 roku i pozostaną tylko oddziały gimnazjalne. 

Wdrażana jest więc reforma szkolna według przepisów ustawowych. Glos zabrał Pan 

Grzegorz Socha Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu, który zapytał się jakiego 

typu będą kamery, które będą montowane w ramach powszechnego monitoringu. Pan 

Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza powiedziała, że kamery będą 

montowane bardzo nowoczesne na podczerwień, by w nocy mogły one pracować bo wtedy są 

największe przestępstwa. Monitoring ma zapobiegać przestępstwom. Radny Andrzej 

Bolewski powiedział, by członkowie komisji nie projektowali monitoringu i zostawili to 

specjalistą. 

 

Ad. 6 

Przyjęcie informacji o przygotowaniu miasta do wakacji.  

 

Radny Robert Kurosz otworzył dyskusję w tym punkcie. Głos zabrała Pani Katarzyna Zioło 

Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza, która powiedziała, że miasto jest bardzo dobrze 

przygotowane do wakacji. Dyżury przedstawiają się następująco: w miesiącu lipcu dyżur ma 

Przedszkole Samorządowe nr 7 a w miesiącu sierpniu Przedszkole Samorządowe nr 3. 

Program letnich zajęć jest ogólnie dostępna. Każda instytucja sportowo – kulturalna miasta 

włączyła się w lato w mieście. Po za tym po raz trzeci organizowany jest podwórkowy 

wychowawca, gdzie przeznaczane są środki z funduszu alkoholowego. Następnie głos zabrał 

Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury, Promocja Sportu i Turystyki, który 

powiedział, że uruchomione są pociągi z Rzeszowa i Kielc do Sandomierza celem ułatwienia 

turystom przybycie do Sandomierza. Ponadto dodał, że wszystkie placówki sportowo – 

kulturalne są przygotowane do wakacji, a plan wydarzeń w okresie wakacyjnym jest dostępny 

w intrenecie, Facebook oraz na słupach ogłoszeniowych w formie stosownych plakatów. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że oferta miasta na czas wakacji musi być skierowana 

do dzieci z rodzin biedniejszych, których nie stać na zorganizowanie wypoczynku swoim 

podopiecznym.   

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum 

Okręgowego w Sandomierzu  

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie projektu uchwały 

Pana Dariusza Sochę Kierownik Referatu Kultury, Promocji Sportu i Turystyki. Pan Dariusz 

Socha powiedział, że w związku z upływem kadencji 7 członków oraz rezygnacją jednej 

osoby z rady muzeum, rada gminy zgodnie z ustawą o muzeach musi uzupełnić jej skład. 

Rada Muzeum kontroluje i opiniuje działania dyrektora placówki. Obecnie rada liczy dwóch 

członków, ponieważ przewodniczący rady nie podjął stosownych działań w zeszłym roku w 

związku z upływem kadencji należy jak najszybciej uzupełnić jej skład. Rada Muzeum liczy 

zgodnie ze statutem 10 osób. Kandydatów wybrały podmioty prowadzące muzeum tj. Rada 

Miasta Sandomierza, Rada Powiatu Sandomierskiego oraz Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego a także inne podmioty a kadencja członka rady liczy 4 lata. Radny Piotr 

Chojnacki zapytał się co opiniuje rada muzeum. Pan Dariusz Socha powiedział, że opiniuje 

budżet i plany dyrektora co do działalności jednostki i ich wykonanie. Radny Piotr Chojnacki 

zapytał się czy są jakieś protokoły bądź pisma związane z działalnością rady. Pani Katarzyna 

Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza powiedziała, że wszelka dokumentacja z 
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pracy rady muzeum znajduje się w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Więcej pytań nie 

było. 

Radny Robert Kurosz poprosił o zagłosowanie nad opinią do projektu uchwały. 

Wynik głosowania: „za” 10, „przeciw” 0, wstrzymało się” 0. 

Komisja wydała opinie pozytywną. 

 

Ad. 8 

Odpowiedź Burmistrza Miasta Sandomierza na skargę na prowadzenie rekrutacji do 

Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu – Pismo Znak: CUW.40.33.2017.IDz                

z dnia 24 maja 2017 roku.   

 

Radny Robert Kurosz przewodniczący Komisji powiedział, że członkowie komisji otrzymali 

w swoich materiałach pismo Znak: CUW.40.33.2017.IDz  z dnia 24 maja 2017 roku                        

i otworzył dyskusję. Pytań nie było. Radny Robert Kurosz stwierdził zamknięcie tego punktu 

porządku obrad. 

 

Ad. 9 

Pismo Sandomierskiego Klubu Sportowego „WISŁA” – podziękowanie za pomoc                     

i wsparcie podczas rozgrywek w sezonie 2016/2017.  

 

Radny Robert Kurosz powiedział, ze stosowne pismo członkowie komisji otrzymali w swoich 

materiałach, po czym  i otworzył dyskusje. Glos zabrał radny Marceli Czerwiński który 

powiedział, że obecny zarząd SKS Wisła jest we właściwym toku pracy, klub posiada 91 

sponsorów. Ponadto dodał, że istnieją kluby dodatkowe np. Akademia Młodych Orłów. 

Radny powiedział, że najważniejsza jest współpraca szkół z klubami sportowymi np. 

współpraca Szkoły Podstawowej Nr 1 z klubem ping – ponga, który jest w czołówce naszego 

województwa. Radny Marceli Czerwiński powiedział także, że na miejskim stadionie będą 

prowadzone prace związane z nadbudową budynku administracyjnego, przy wsparciu 

finansowym Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Dlatego Radny Marceli Czerwiński 

powiedział, że jest pełen uznania dla Zarządu SKS Wisła, gdyż klub wszedł do III ligi, należy 

współpracować z tym nowym Zarządem. Następnie głos zabrał Radny Andrzej Bolewski, 

który powiedział, że w tym roku Wisła Junior obchodzi 20 lat. Jego zdaniem należy rozważyć 

powołanie drugiego klubu, który będzie stanowił bazę kadrową dla Klubu SKS Wisła 

Sandomierz i przeznaczyć w nowym budżecie na to środki finansowe. Pani Katarzyna Zioło 

Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza powiedziała, że wejście klubu SKS Wisła 

Sandomierz do III ligi wiąże się także meczami o podwyższonym ryzyku co dwa tygodnie ze 

względu na fakt, że sandomierski klub będzie grał z drużynami aż z czterech województw. 

Organizowanie takich meczy to są olbrzymie koszty i warto to też wsiąść pod uwagę.        

Następnie głos zabrała Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek, która zgodziła się ze 

słowami Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza. Zachowania pseudokibiców jest też 

wynikiem złego wychowania przez rodziców ale także przez szkoły. Radna Agnieszka 

Frańczak – Szczepanek powiedziała, że w obrębie miejskiego stadionu jest za dużo sklepów 

spożywczych z alkoholem. Ponadto dodała, że wejście klubu do III ligi wiąże się                      

z ogromnymi kosztami w tym roku o dodatkowe 150 tyś. zł, a w przyszłym roku to kwota 600 

tyś. zł na utrzymanie klubu w III lidze, również skierowała słowa uznania dla Zarządu Klubu. 

Radny Robert Kurosz przewodniczący komisji powiedział, że SKS Wisła Sandomierz miała 

szansę wejść do II ligi ale zabrano jej pieniądze. Pani Katarzyna Zioło powiedziała na koniec, 

że sport jest finansowany przez miasto w ramach pożytku publicznego.  

Radny Robert Kurosz zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad.     
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Ad. 10 

Pismo Klubu Sportowego Sydney Uni HC w sprawie współpracy w celu promocji miasta             

i klubu sportowego Wisła Sandomierz. 

 

Radny Robert Kurosz powiedział, że treść tego pisma jest w materiałach, które otrzymali 

członkowie komisji, po czym przeczytał treść e-mail’a. Radny Robert Kurosz 

przewodniczący komisji powiedział, że członkowie Sydeney Uniwercity Handbachl Club 

proszą o udostepnienie przez miasto obiektów sportowych a także ewentualnie noclegi.                  

W zamian za to na mistrzostwach w Katarze będą promować Miasto Sandomierz.  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że cieszy się ze współpracy i warto udostępnić bazę 

lokalowa i sportową. Pani Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza 

powiedziała, że miasto udostępni wszelką bazę sportową i tą sprawą zajmie się Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji.   

 

Ad. 11 

Zapytania radnych i wnioski komisji, sprawy różne: 

a) Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek – pismo dot. zwiększenia 

dofinansowania klubu sportowego SKS Wisła Sandomierz. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Głos zabrała Radna 

Agnieszka Frańczak – Szczepanek, która powiedziała, że jeśli miasto nie da dodatkowych 

pieniędzy, jakie będą one potrzebne, na Klub SKS Wisła Sandomierz to drużyna ta nie 

utrzyma się w III Lidze. Pani Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza 

powiedziała, że klub sportowy SKS Wisła Sandomierz otrzymuje 360 tys. zł dotacji oraz 500 

tyś. zł prowizji z placów targowych. Rozgorzała na ten temat dyskusja. Radny Robert Pytka 

poprosił o szczegółowe wyliczenia w tej sprawie. Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że 

stosowną informację otrzymają członkowie komisji, która będzie przekazana  do Biura Rady 

Miasta. Radna Agnieszka Franczak – Szczepanek poprosiła o wyrażenie opinii przez komisję 

w sprawie przekazania dodatkowych pieniędzy na Klub SKS Wisła Sandomierz w tym roku. 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że są to środki publiczne, budżetowe, o których na tym 

etapie powinni rozmawiać prezes zarządu klubu oraz Burmistrz Miasta Sandomierza. Ponadto 

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że nie należy głosować nad takimi wnioskami                    

i uprzedzać faktów.  

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji poprosił Pana Karola Burego kasztelana 

Rycerstwa Chorągwi Sandomierskiej o zabranie głosu. Pan Karol Bury powiedział, że prosi 

członków komisji o wyjazdowe posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu                   

w Kamienicy Oleśnickich oraz na siłowni przy ulicy Juliusza Słowackiego w Sandomierzu. 

Ponadto Pan Karol Bury powiedział, że ma kilka uwag co do sytuacji Kamienicy Oleśnickich 

w której znajduje się sandomierskie rycerstwo. W związku z tym powiedział, że z informacji 

które uzyskał od Burmistrza Miasta Sandomierza Kamienica Oleśnickich nie będzie 

podlegała sprzedaży a będzie ogłaszany przetarg na użytkowanie tego budynku. Rycerstwo 

Chorągwi Ziemi Sandomierskiej chciałoby uzyskać szczegółowe informacje na temat, gdyż  

jako instytucja będą zainteresowani tym przetargiem. Pan Karol Bury powiedział, że obecnie 
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sandomierskie rycerstwo zajmuje 12 pomieszczeń tego budynku, które wypełnione są 

sprzętem należącym do rycerstwa. Sytuacja będzie ciężka w sytuacji kiedy rycerstwo 

sandomierskie nie wygra tego przetargu, wówczas jakie będzie miał samorząd ma plany 

wobec nich. Ponadto Pan Karol Bury powiedział, że w Kamienicy Oleśnickich funkcjonuje 

Strażnica Historii i Kultury Królewskiego Miasta Sandomierza oraz Izba Pamięci 14 Pułku 

Ułanów Mazowieckich. Pan Karol Bury powiedział, że w tegorocznej umowie z miastem na 

wynajem pomieszczeń Rycerstwo Sandomierskie nie może prowadzić sprzedaży biletowej, 

gdyż wynajmuje pomieszczenia za darmo, a tym samym nie może dodatkowo zarabiać na 

wakacyjnych występach dla turystów. Do Rycerstwa Sandomierskiego uczęszcza bardzo duża 

liczba studentów, którzy występami dorabiali w okresie wakacyjnym. Pan Karol Bury 

zaproponował, by w formie aneksu do umowy Rycerstwo Sandomierskie uiszczało określoną 

kwotę na rzecz miasta za wynajem pomieszczeń. Pan Robert Kurosz powiedział, że jest 

zaskoczony takimi zapisami w aktualnej umowie i dodał, że należy domagać się stosownych 

wyjaśnień od Burmistrza Miast Sandomierza. Ponadto dodał, że jedna z posiedzeń Komisji 

Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w Kamienicy Oleśnickich. Następnie glos 

zabrał radny Jerzy Żyła, który zapytał się kiedy była podpisywana umowa na wynajem 

pomieszczeń. Pan Karol Bury powiedział, ze na początku tego roku i obowiązuje do 31 

grudnia 2017 roku. Ponadto Karol Bury powiedział, ze Rycerstwo Sandomierskie ma 

zaproszenie na udział w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 

2018 roku oraz zaproszenie z Kancelarii Prezydenta RP na uroczystość przywitania 

prezydenta USA Donalda Trumpa. Radny Jerzy Żyła wyraził zdziwienie, że o tej sytuacji 

radni dowiadują się tak późno oraz że Rycerstwo Sandomierskie wcześniej  nie reagowało na 

niekorzystne dla siebie zapisy w umowie. Następnie głos zabrał radny Piotr Chojnacki, który 

podziękował dyrektorowi Kazimierzowi Krzelowskiemu za piekne zakończenie roku 

szkolnego i pożegnanie klas III gimnazjum. Ponadto radny Piotr Chojnacki podziękował                

i pogratulował Panu Pawłowi Wierzbickiemu dyrektorowi MOSiR za zorganizowanie                  

i wykonanie dwóch zadań z zakresu budżetu obywatelskiego. Pan Karol Bury powiedział, że 

Rycerstwo Sandomierskie nie tworzy umowy a jedynie podpisuje gdyż chce unikać 

ewentualnego konfliktu z miastem.       

 

Ad. 12 

Zamknięcie obrad 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad                    

i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

       

                   Robert Kurosz 
                      Przewodniczący  

   Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował:  

Sebastian Rutyna 
Inspektor 

Wydział Organizacyjny 


