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            Protokół Nr 12/10/2019 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 1 lipca 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Zaproszeni: 

Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza Sandomierza, 

Pani Aneta Przyłucka - Sekretarz Sandomierza, 

Pani Małgorzata Makowska-Brzychczyk – Dziekan Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Sandomierzu, 

Pan Robert Pytka - główny specjalista ds. Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego, 

Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 

Pani Katarzyna Pisarczyk - Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych, 

Pan Andrzej Karwat – artysta, grafik, 

dr Janusz Baran - artysta, plastyk Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Sztuk 

Pięknych 

Ad. 1 

Radny 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. Omówienie planów rozwoju oddziału Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Sandomierzu. 

4. Sprawy różne (w tym rozpatrzenie pism bieżących). 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano -  6„za” – jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnego Jerzego Żyły. 

Ad. 3 

 Przewodniczący komisji serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych. Poinformował, że 

obrady będą dotyczyły omówienia planów rozwoju Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Sandomierzu i lokalizacji uczelni.  

 Pierwszym pomysłem umiejscowienia placówki było połączenie dwóch Szkół Podstawowych 

Nr 4 na ulicy Cieśli i Mickiewicza, a Burmistrz Sandomierza miał się określić, czy takie rozwiązanie 

jest możliwe. Zdaniem Sekretarz miasta oddanie 2 pięter uczelni jest logistycznie nierealne, gdyż 

klasy nie pomieszczą się z uczniami.  

 Dziekan UJK przypomniała, że nie odbyło się zorganizowane spotkanie w marcu dla: 

Burmistrza, Starosty, Dyrektorów placówek oświatowych, jednostek kulturalnych. Nie padły żadne 

oferty i pomysły ze strony władz na temat:  „Co uniwersytet może zaoferować miastu, a co miasto, 

uczelni?” 

 Rozwój UJK w Sandomierzu jest znaczny. Został przyjęty nowy statut zgodny z  ustawa 2.0                 

o szkolnictwie wyższym, tzw. „konstytucja dla nauki”.  

 Zdaniem Pani Małgorzaty Makowskiej-Brzychczyk i rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Sandomierz nie docenia placówki Filii UJK:  

- „Obecne kierunki studiów zostały rozszerzone o nowe, ciekawe moduły. Ponadto, współpracujemy    

z kilkudziesięcioma interesariuszami zewnętrznymi m.in. z powiatu sandomierskiego, 

tarnobrzeskiego, staszowskiego. Niestety nie udało się zwołać gremium jednoczącego. W związku       

z tym zawarliśmy porozumienie ze wszystkimi szkołami średnimi, które są na terenie miasta. 

Dyrektorzy tych placówek oświatowych w zamian za to mają owocną współpracę z UJK przy 

projektach, uruchomieniu nowych klas o interesujących profilach czy konkursach,  które są objęte 

patronatem uczelni. Kadra uniwersytecka chętnie prowadzi również w nich zajęcia. Wszystko odbywa 
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się bezpłatnie. To jest nasza znaczna inwestycja w miasto. W Sandomierzu tkwi potencjał, ale rozwija 

się za wolno, a z uniwersytetu można zrobić markę”. 

 Warto byłoby umiejscowić tablice promocyjne uczelni z napisem uświadamiającym 

mieszkańców i przyjezdne osoby z zewnątrz, że Sandomierz to Miasto Królewskie, turystyczne, 

mające piękne zabytki, ale i uniwersyteckie. Napis: „Witamy w Królewskim, Uniwersyteckim Mieście 

Sandomierz” w połączeniu z dwoma herbami: miasta i UJK zainteresuje ludzi. Ponadto, dużą aprobatą 

cieszy się Uniwersytet Trzeciego Wieku znajdujący się w siedzibie uczelni na ul. Schinzla, który jest 

całkowicie sfinansowany.  

 Pani Małgorzata Makowska-Brzychczyk, kontynuowała: 

-„Nie prosiłam o wsparcie finansowe, a o promocję na zasadzie wymiany handlowej i zamieszczania 

informacji na stronie miasta czy powiatu, o tym co dzieje się na wydziale UJK, by zainspirować ludzi.  

Budynek, przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu ma określoną wartość ze 

względu na przeprowadzony w nim gruntowny remont.  

 Rektor UJK w Kielcach planował rozwijanie edukacji dla osób niepełnosprawnych, jednak ze 

względu braku odpowiednio dużego lokum, pieniądze, które były zarezerwowane na tę inwestycję 

zostały zamrożone. Jedno piętro to zdecydowanie za mały metraż na prężnie rozwijającą się siedzibę 

uczelni. 

 Kwestię ostatecznej decyzji lokalizacji placówki podejmie kielecki rektor i na tę chwilę, na 

pewno nie zgodzi się na umieszczenie uniwersytetu w dwóch szkołach, w każdej po jednym piętrze. 

To nie przystoi.”  

 Zastępca Burmistrza Sandomierza – Pan Paweł Niedźwiedź – podziękował za cały wkład 

uniwersytetu na rzecz miasta. Zaznaczył, że budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 zlokalizowany na      

ul. Mickiewicza i Cieśli ma mieć przeprowadzoną termomodernizację (dofinansowanie projektu 

wynosi 95%). Warunek jaki musi być spełniony, to przeznaczenie budynku tylko i wyłącznie pod 

użytek szkoły podstawowej. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 

Burmistrz może wynająć budynki, które są własnością miasta na okres do 3 lat. Powyżej tego okresu 

wymagana jest zgoda Rady Miasta w postaci podjętej uchwały.  

 Rezygnacja Państwa z budynku na ul. Schinzla będzie skutkowała tym, że Rada Powiatu 

zostanie zobligowana do podjęcia uchwały o odwołaniu darowizny. Lokal wróci do mienia powiatu.  

Radny Jerzy Żyła zaproponował dwa wnioski:  

1. Prośba o podjęcie działań i przeniesienie Szkoły Podstawowej Nr 2 z ulicy Mickiewicza 9 do 

placówki Szkoły Podstawowej Nr 4 na ulicę Mickiewicza 39. Natomiast  Szkołę Podstawową 

Nr 4 przenieść do szkoły znajdującej się na ul. Cieśli w Sandomierzu.  

2. Prośba o rozważenie propozycji i umieszczenie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu. 

Argumentami przemawiającymi za powyższymi wnioskami były m.in.: oszczędności w budżecie 

miasta, lepsza lokalizacja i dojazd do uczelni, Uniwersytet UJK – wizytówką miasta zlokalizowaną  

w centrum, współpraca z innymi szkołami i ich uczniami, rozwój szkolnictwa i edukacji. Ponadto, 

budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 spełnia warunki powierzchniowe, które są potrzebne.  

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania nad powyższymi wnioskami. 

Głosowano - 5 „za”, 1 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw” 

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.  

 

Ad. 4 

Sprawy różne (w tym rozpatrzenie pism bieżących). 

 

 Na posiedzeniu komisji byli obecni przedstawiciele Biura Wystaw Artystycznych  

w Sandomierzu.  

 Pracownicy, jak i artyści są zaniepokojeni nieformalną propozycją Starosty Sandomierskiego 

odnośnie włączenia ich do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Ich zdaniem jest to likwidacja 

marki BWA, która jest dobrze znana w Polsce i na świecie. To doskonała  promocja dla miasta. Radny 

Marek Strugała martwi się o los wszystkich pracowników, którzy mogą nie otrzymać zatrudnienia 

wbrew obietnicom Starosty. Twierdzi, że: 
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-„Mamy być aportem do umowy z Zamkiem Królewskim. Starostwo cały czas nas deprymowało, 

zmniejszało fundusze, zlikwidowało turnusy dla dzieci. Pieniądze mają być zabezpieczeniem dla 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.” 

 Jeśli BWA nie dołączy do Muzeum, to dofinansowanie w kwocie 300.000 złotych zostanie 

podzielone po równo między nimi a Muzeum.  

 Radny Jerzy Żyła dodał, że decydentem jest Burmistrz i Starosta, a Biuro Wystaw 

Artystycznych podlega pod Starostę Sandomierskiego. Rada Miasta działa w swoim zakresie 

kompetencji.  

 Przedstawiciele BWA zgodnie oznajmili, że nie poddadzą się i będą walczyć do końca, aby 

zachować swoją pozycję i miejsce pracy. Jednym z argumentów przemawiających za placówka jest to, 

że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów i mieszkańców. Na dowód tego został 

odtworzony film pokazujący bogaty wachlarz zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. 

Obecnie, nie ma oficjalnych pism z decyzją ze strony Starosty i nie podjęto żadnych działań ww. 

kwestiach. 

 Przewodniczący komisji - Pan Robert Kurosz - poinformował o zgłoszonych  pismach 

bieżących.  

 Pierwsze, skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta od radnej Agnieszki Frańczak-

Szczepanek, w dniu 30.05.2019 r. z prośbą o usprawiedliwienie swojej nieobecności na Komisji 

Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 

 W dniu 04.06.2019 r. Pan Wojciech Czerwiec odpowiedział radnej, znak: Or.0004.45.2019.Rt, 

że sprawy usprawiedliwień reguluje §77 Statutu Miasta Sandomierza oraz Uchwała Nr 

XXXVI/307/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2009 r.   

 Radny Robert Kurosz uznał, że w dzisiejszej dobie środków przekazu informacji, uprzedzenie 

telefoniczne bądź mailowe przewodniczącego komisji o swojej nieobecności nie jest problemem. 

 Odczytano pismo, znak: ZRRID.D.5124.1.65.2019 z dnia 14 czerwca br. od  

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z informacją o udzieleniu 

dotacji celowej na prace konserwatorskie przy carskich wrotach z ikonostasu w Cerkwi Prawosławnej 

pw. Świętych Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu.  

 Z kolei, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło pismo, w którym 

udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu dotacji na 

konserwację techniczną balustrady i chóru muzycznego wraz z szafą organową.    

 
Ad. 5 
 Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 
 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


