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            Protokół Nr 23/5/2020 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 26 maja 2020 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Zaproszeni: 
Pani Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, 
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu, 
Radny Krzysztof Szatan, 
Radny Tomasz Malinowski.  
 
Ad. 1 
Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył  zdalne posiedzenie komisji. 
Ad. 2 
Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy 
Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu". 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr 
LXVI/864/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w sprawie 
przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2019 rok. 

5. Rozpatrzenie pisma UJK Filia w Sandomierzu z dn. 05.05.2020 roku.   
6. Rozpatrzenie pisma dot. likwidacji stanowiska jednego z wicedyrektorów w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu 
7. Sprawy różne, wnioski. 
8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano -  6„za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz "Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu". 
 

 Przewodniczący komisji serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych i poprosił                 
o wypowiedź Panią Tamarę Sochę, aby omówiła projekt uchwały.  
 Centrum Usług Wspólnych na mocy Uchwały XXXI/365/2016 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 28 września 2016 powołane jest do prowadzenia wspólnej obsługi 
jednostek Gminy Sandomierz, w tym placówek oświatowych oraz innych wskazanych 
jednostek sektora finansów publicznych.  
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 Kompetencje z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy zostaną przekazane Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu.  
 Pani Tamara Socha dodała, że instytucja, mając na uwadze ustawę z dnia 12 marca 
2005 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.), posiada niezbędne 
narzędzia do weryfikacji sytuacji rodzinnej i materialnej ewentualnych beneficjentów tego 
programu.  
Radny Marcin Świerkula zapytał czy będzie zatrudniona dodatkowa osoba w OPS-ie?   
 Dyrektor CUW-u odpowiedziała, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej będą 
realizować powyższe zadanie bez zwiększenia kadry.    
 Przewodniczący Komisji wobec braku pytań wśród Państwa radnych przystąpił do 
głosowania. 
Głosowano - 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 
Bez udziału w głosowaniu radnych: Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek, Pana Jerzego Żyły, 
Pana Marka Chruściela. 
Ad.4 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr LXVI/864/2018 
Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego 
programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 
 
 Radny Robert Kurosz przeszedł  do kolejnego punktu porządku obrad.  
 Poprosił o zreferowanie powyższego projektu uchwały Panią Agatę Król, która 
powiedziała, że zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 
dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programów współpracy za rok 
poprzedni.  
 Naczelnik Wydziału SSZ  dodała, że przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza uchwały 
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok wynika również z zapisów § 13 ust. 4 uchwały 
Nr LXVI/864/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w sprawie 
przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 
 Pani Agata Król podsumowała, że podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków 
finansowych dla budżetu Sandomierza.  
 Radny Andrzej Lebida zaapelował, aby wesprzeć stowarzyszenia, ponieważ jest to 
dobra promocja dla Sandomierza.    
 Radna Ewa Gracz dodała, że należy zaktualizować skład Sandomierskiej Rady Pożytku 
Publicznego. Zapytała o obowiązujące zasady jej powołania. 
 Pani Agata Król powiedziała, że w bieżącym roku ww. Rada skończyła swoją kadencję             
a powstaje na wniosek minimum pięciu stowarzyszeń. W chwili obecnej nie wpłynął żaden 
wniosek do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.    
 Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania nad powyższym projektem uchwały. 
Głosowano - 6 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw” 
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Bez udziału w głosowaniu radnych: Pani Agnieszki Frańczak-Szczepanek, Pana Marka 
Chruściela, Pana Jerzego Żyły.  
Ad.5  

Rozpatrzenie pisma UJK Filia w Sandomierzu z dn. 05.05.2020 roku. 
 
Przewodniczący komisji odczytał treść ww. pisma. 

Radny Robert Kurosz wyraził chęć, aby UJK Filia w Sandomierzu znalazła się w nowej 
siedzibie miasta. Zaproponował, by w przyszłości zorganizować spotkanie z Burmistrzem 
Sandomierza, Panią dziekan dr Małgorzatą Makowską-Brzychczyk w celu wspólnego 
zastanowienia się nad podjęciem skutecznych kroków zmierzających do zaadaptowania 
nowej lokalizacji dla uniwersytetu. 

 
Na salę obrad wszedł spóźniony radny Jerzy Żyła.  
  

Radny Andrzej Lebida oznajmił, że trzeba walczyć i przekonać Burmistrza 
Sandomierza, aby zmienił decyzję i przeniósł uczelnię do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. 
Dodał, że miasto musi mieć swoją  państwową uczelnię, która będzie prestiżem.    

Radny Marcin Świerkula powiedział, że należy wystosować pismo do Burmistrza 
Sandomierza w celu wyjaśnienia braku odpowiedzi dla Dziekan UJK w Sandomierz. 

Radny Marek Strugała oznajmił, że należy dopilnować, aby uczelnia została w mieście.  
 

Na salę obrad dołączyła Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek.  
 

Radna powiedziała, że nie poprze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 i zasugerowała, 
aby uczelnia rozbudowała swoje lokum w obecnie zajmowanym budynku przy Szpitalu, na ul. 
Schinzla.   
Do zdalnych obrad dołączył radny Marek Chruściel. 
 
 
Ad.6  

Rozpatrzenie pisma dot. likwidacji stanowiska jednego z wicedyrektorów w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. 

 
Przewodniczący komisji odczytał pismo z dnia 19.05.2020 roku skierowane do 

Burmistrza Sandomierza. Z jego treści wynika, że Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu sprzeciwia się likwidacji stanowiska jednego  
z wicedyrektorów.  

Pani Tamara Socha skomentowała, że Burmistrz Sandomierza przychylił się do prośby 
dyrekcji, nauczycieli, aby zatrzymać stanowisko zastępcy dyrektora wymienionej, szkolnej 
placówki.  

Obecny na posiedzeniu komisji Dyrektor Waldemar Gosek oznajmił, że po odbytych 
rozmowach z władzami miasta Sandomierza i przybliżeniu Burmistrzowi specyfiki pracy 
szkoły z 24-ma oddziałami integracyjnymi, do końca kadencji Dyrektora Goska (2 lata) będzie  
dwóch zastępców dyrektora w SP1.  
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Ad. 7 
Sprawy różne, wnioski. 

 
Brak spraw różnych. 
Wniosek : 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zwróciła się z prośbą do Burmistrza Sandomierza                   
o udzielenie przyczyn braku odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2020 r. Dziekan Filii UJK                    
w Sandomierzu- dr Małgorzaty Makowskiej-Brzychczyk  w sprawie możliwości przekazania 
obiektu (SP2) na nową siedzibę uniwersytetu.  
Głosowano – 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.  
 
  
Ad. 8 
 Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
Komisji. 
 
 
 
 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Marlena Lasek 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


