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Protokół Nr 9/7/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

1 czerwca 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Andrzej Lebida, 

Robert Pytka. 

 

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. Informacja o działalności Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła”. 

4. Pisma skierowane do Komisji: 

- Pan J. P.*) – w sprawie zwolnienia dyrektora MOSiR (informacja Burmistrza 

Sandomierza pismo znak: Or.2124.1.1.2015), 

-II LO w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia stadionowi miejskiemu, 

-  Pani B. S.*) – pismo w sprawie umieszczenia obrazu Jana Pawła II w Bramie 

Opatowskiej, 

- Pan P. Ł.*) – skarga na działalność dyrektora Muzeum Okręgowego, 

- Rodzice uczniów klasy V SP nr 3 w Sandomierzu, 

- Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Programu współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi (…). 

5. Wnioski komisji. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała informacji udzielonej przez Pana Janusza Pońskiego - przedstawiciela SKS 

„Wisła”. 

Mówca powiedział między innymi: 

- władze Klubu i prawdziwi działacze sportu zdecydowanie odcinają się od chuligańskich 

wybryków kibiców; 
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- „prowadzenie klubu w III czy IV lidze to ogromna różnica, w tej chwili „Wisła” ma duże 

szanse na awans do II ligi”, mamy do czynienia z coraz lepszym efektem sportowym, 

- klub chce zakończyć ten sezon 2014/15, ma braki finansowe, stąd prośba o dofinansowanie 

kwotą 60 000,00 zł; 

- bardzo ważne jest podjęcie decyzji o finansowaniu piłki nożnej w związku z realną szansą 

wejścia do II ligi, drużyna drugoligowa musi mieć warunki do treningów rodzi to konieczność 

modernizacji stadionu; 

-  pomimo wielu rozmów nie udało się znaleźć sponsorów zewnętrznych. 

Podkreślił rolę społeczno- wychowawczą utrzymania drużyny piłki nożnej w Sandomierzu 

oraz możliwości wykorzystania klubu w promocji miasta. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – powiedziała, że „trudno jest o sponsora dla 

klubu za którym idzie zła sława - mieszkańcy nie mają dobrego zadania o meczach 

odbywających się na stadionie”. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek podkreśliła, że duże środki przeznaczane na piłkę nożną 

ograbiają inne dyscypliny sportu.  

Pan Wojciech Czerwiec  powiedział, że od lat władze klubu ignorują spotkania z Radą Miasta 

czy komisjami, nie przedstawią swoich planów, działań czy problemów. 

Pani Katarzyna Zioło podkreśliła że dotacja dla klubu została wypłacona, przypomniała, że 

klub pozyskuje środki z prowadzenia opłat targowych. 

Pan Marcin Marzec powiedział między innymi, że jest niedopuszczalne, żeby stowarzyszenia 

otrzymujące środki na działalność „żyły ponad stan”. Należy tak gospodarować pieniędzmi 

żeby starczyło do końca roku.  

W dyskusji podkreślono, że nieuzasadnione kupowanie zawodników generuje koszty, pytano 

dlaczego zawodnicy z Sandomierza grają w innych drużynach. 

Pan Marceli Czerwiński powiedział, że w niektórych miastach w Polsce obiekty takie jak 

stadion są dzierżawione i efektywnie wykorzystane. Należy rozważyć takie rozwiązania  

w Sandomierzu. 

 

Ad. 5 

Pisma skierowane do Komisji: 

- Pan J. P.*) – w sprawie zwolnienia dyrektora MOSiR (informacja Burmistrza 

Sandomierza pismo znak: Or.2124.1.1.2015) 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła, że Rada nie ingeruje w sprawy kadrowe.  

Obecny na posiedzeniu Pan Janusz Poński, podkreślił, że decyzja burmistrza  

o dyscyplinarnym zwolnieniu dyrektora MOSiR była zaskoczeniem dla wszystkich, „był to 

człowiek, (Pan Janusz Chabel),który ponad 11 lat służył z oddaniem temu miastu, jest 

rozczarowany taką decyzją, sprawa jest w sądzie pracy i to sąd rozstrzygnie czy decyzja 

Burmistrza była słuszna” Wyraził nadzieję, że „jeśli sąd uzna, że zaszła jakaś pomyłka to 

Burmistrz przywróci Pana J. Chabla do pracy”. 

- II LO w Sandomierzu – wniosek o nadanie imienia stadionowi miejskiemu, 
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Radni jednomyślnie wyrazili opinię, że stosownym uhonorowaniem Pana Piotra Nurowskiego 

będzie ufundowanie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku w którym mieszkał. 

-  Pani B. S.*) – pismo w sprawie umieszczenia obrazu Jana Pawła II w Bramie 

Opatowskiej, 

Komisja po przeanalizowaniu powyższej propozycji stwierdza, że nie ma uzasadnionych 

powodów dla których należałoby zmieniać dotychczasową lokalizację w/w obrazu. 

- Pan P. Ł.*) – skarga na działalność dyrektora Muzeum Okręgowego, 

Radni jednomyślnie uznali, że nowo wybranego dyrektora muzeum można będzie oceniać po 

co najmniej roku działalności.  

- Rodzice uczniów klasy V SP nr 3 w Sandomierzu, 

Po zapoznaniu się z argumentacją prośby oraz dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod 

głosowanie wniosek rodziców o utworzenie dwóch klas V. Zapytała, kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 0 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – opinia negatywna. 

- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi (…) 

Komisja bez uwag przyjęła Sprawozdanie. 

Ad. 6, 7 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poinformowała, że następne posiedzenie Komisji 

poświęcone działalności SKS „Wisła” odbędzie się w dniu 8 czerwca br. o godz. 10-tej. 

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

 

     Agnieszka Frańczak-Szczepanek 

                                                 Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały 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.).  

 


