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Protokół Nr 17/15/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

16 listopada 2015 roku 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Jerzy Żyła 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 

Sandomierza z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2016 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych 

szkół  podstawowych i publicznych  gimnazjów, dla których Gmina Miejska 

Sandomierz jest organem prowadzącym.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych  prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej 

Sandomierz oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

dotacji.   

7. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników 

majątku ruchomego  Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w  Sandomierzu na rzecz Sandomierskiego Centrum Kultury.  

8. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Zadań oświatowych w Gminie Miejskiej 

Sandomierz w roku szkolnym 2014/2015. 

9.  Pisma skierowane do Komisji 

- Pani B.O*) – pismo z dn. 3.11.2015 r. w sprawie przywrócenia do pracy w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. 

       10.    Sprawy różne. 

      11.  Wnioski Komisji. 

      12. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok – 

zabezpieczenie środków na budowę windy w Gimnazjum Nr 2 w Sandomierzu. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Beata Pawłowska – Skarbnik Miasta. 
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Wyjaśnień udzielała Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza. 

Mówczyni wskazując na praktyczną wartość zainstalowania takiego urządzenia 

poinformowała także o możliwości pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 50% 

wartości tego zadania, szacowanego na około 170 tys. zł. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw, 1 „wstrzymujący się – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy 

Sandomierza z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność  pożytku publicznego na 2016 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik 

Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za”- jednogłośnie  – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół  

podstawowych i publicznych  gimnazjów, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest 

organem prowadzącym.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za”- jednogłośnie  – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych  prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej 

Sandomierz oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.   

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za”- jednogłośnie  – opinia pozytywna. 

Ad. 7  

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątku 

ruchomego  Gminy Sandomierz administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w  Sandomierzu na rzecz Sandomierskiego Centrum Kultury.  



 

3 
 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za”- jednogłośnie  – opinia pozytywna. 

Ad. 8  

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Sandomierz  

w roku szkolnym 2014/2015. 

Brak uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zawnioskowała o wyrażenie pozytywnej opinii  

o sprawozdaniu. Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za”- jednogłośnie  – opinia pozytywna. 

Ad. 9  

Pisma skierowane do Komisji 

- Pani B.O*) – pismo z dn. 3.11.2015 r. w sprawie przywrócenia do pracy w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. 

Po zapoznaniu się z treścią pisma oraz dołączoną dokumentacją, radni jednomyślnie 

stwierdzili, że Pani B.O.*) powinna zostać przywrócona do pracy. 

Pani Tamara Socha poinformowała, że zwróciła się z prośbą do dyrektora szkoły o udzielenie 

wyjaśnień w tej sprawie. 

Pani Krystyna Socha – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedziała,  

że sprawa Pani B.O.*) jest znana Związkowi, sprawa trafiła już do Sądu Pracy. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek sprecyzowała wniosek: „Komisja Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu prosi Burmistrza o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i wyciągnięcie 

konsekwencji wobec dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu”(wniosek nie został 

przegłosowany). 

Ad. 10, 11  

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Radny Marcin Marzec poprosił o wyjaśnienie, „co z Akademią Młodych Orłów czy zostały 

podpisane umowy z instruktorami ?”. 

Pani Katarzyna Zioło wyjaśniła, że treść umów została „zakwestionowana przez naszego 

prawnika” umowy będą zaopiniowane w najbliższym czasie. 

Ad.  12 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek - Przewodnicząca Komisji  
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych został y zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt  
3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.). 
 

 


