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PROTOKÓŁ NR 18/16/2019
KOMISJA NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

posiedzenie w dniu 5 grudnia 2019 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Radny Andrzej Lebida, Ewa Gracz, Marcin Świerkula. 

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi: 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik miasta Sandomierza, 

Pani Tamara Socha – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w działach:

- 801 – Oświata i wychowanie,

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- 926 – Kultura fizyczna.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła informacje z Załącznika Nr 2. 

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Tamara Socha – dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

w Sandomierzu. 

DYSKUSJA 

Komisja nie wniosła uwag do propozycji zawartych w omawianym dziale. 

Pan Rober Kurosz poprosił o wydanie opinii w głosowaniu. 

Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu miasta na 2020 rok 

w dziale 801? 

WYNIK GŁOSOWANIA; 

4 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 2 „WSTRZYMUJĄCE” – opinia pozytywna 

 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

Komisja zapoznała się z danymi dotyczącymi dochodów i wydatków w dziale 854 

DYSKUSJA 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Robert Kurosz zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego działu? 
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WYNIK GŁOSOWANIA; 

4 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 2 „WSTRZYMUJĄCE” – opinia pozytywna 

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Komisja zapoznała się z danymi w w/w dziale 

DYSKUSJA 

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec Sandomierza przedstawił swoje uwagi w stosunku do 

pracowników Muzeum  Okręgowego w Sandomierzu. Powiedział, że złożył skargę na 

dyrektora Muzeum.  Zapytał  

Radny Marek Strugała przedstawił wniosek o zmianę w projekcie Załącznika Nr 11. 

Pani Barbara Grębowiec poinformowała radnych że „Załącznik nr 11 jest niekompletny. 

Podczas drukowania zostały wycięte fragmenty nazw zadań” Rozdała radnym poprawiony 

Załącznik. 

Radny Marek Strugała sprecyzował wniosek: 

Zmniejszenie wydatków w poz. 20  Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z 

rozwojem ogródków działkowych  w Sandomierzu o kwotę 21 500,00 zł 

Przeniesienie środków w wysokości 21 500,00 zł do Dział 921 rozdz. 92110 paragraf 2710 – 

dotacja dla BWA na działalność tej instytucji w tym organizowanie „Porównania”. 

Przewodniczący obrad poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał, kto jest za? 

WYNIK GŁOSOWANIA: 

2„ZA”, 0 „PRZECIW”, 3 „WSTRZYMUJĄCE” – wniosek przyjęty 

(jedna osoba nie głosowała) 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie całego działu z przyjęta 

poprawką. Zapytał, kto jest za? 

WYNIK GŁOSOWANIA: 

3„ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH” - opinia pozytywna 

(trzy osoby nie głosowały) 

926 – Kultura fizyczna 

Pani Barbara Grębowiec omówiła dane z Załącznika Nr 11 

 

Radny Tomasz Malinowski poprosił komisję o przeanalizowanie następującej propozycji: 

„Zmniejszenie dotacji dla „wędkarzy” o 3 000, 00 zł czyli do poziomu z roku ubiegłego oraz 

zmniejszenie środków na „piłkę  siatkową” o 15 000,00 zł. Te środki przenieś na „naukę 

pływania” 

Radny Marek Chruściel powiedział, że popiera wnioski radnego, zaproponował utworzenie 

dodatkowej pozycji w Załączniku Nr 11 pod nazwą: „Propagowanie wiedzy w zakresie 

postępowania i zachowania się  w sytuacjach kryzysowych” na ten cel przeznaczyć środki  

w wysokości 6 000,00 zł  

Pan Robert Kurosz poprosił o przegłosowanie powyższych wniosków. 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że chce przedstawić swoje 

propozycje do projektu budżetu. 

Radny Andrzej Majewski zapytał, jak pożytkowane są środki z pozycji nauki pływania dla 

dzieci. 
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Radny Jerzy Żyła wyjaśnił, że nie należy mylić środków, które otrzymują kluby sportowe  

na swoją działalność. Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu organizują szkoły. 

Pan Marek Strugała zapytał czego dotyczy poz. 22 w Załączniku 11. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek przypomniała, że  chce przedstawić  swój wniosek. 

Powiedziała, że z poz. 30 należy zdjąć przyznane środki.  Zapytała „na co one są 

przeznaczone” 

Radny Marek Chriuściel odpowiedział, że „są to środki dla ZHP między  innymi na 

„Przebrno” 

Radna Agnieszka Frńczak-Szczepanek stwierdziła, że „ nie tych środków nie wolno 

ruszać” 

Poprosiła, żeby zastanowić się nad zwiększeniem środków dla „piłki nożnej, ponieważ 

640 000, 00 zł nie wystarczy żeby klub pozostał w III lidze” 

Pan Robert Kurosz powiedział, że należy wskazać skąd  te środki mają pochodzić. 

Pani Skarbnik poprosiła o propozycje zmniejszeń: 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że należy zmniejszyć środki: 

 „zdjąć z siatkówki jeszcze 20 000,00 zł; z lekkiej atletyki, pozycja 32 (Załącznika Nr 11) 

zdjąć 10 000,00 zł; wyjazdy językowe 6 000,00 zł, całość – to jest pozycja 37. Te środki 

przeznaczyć na piłkę nożną”. 

W związku z tym że wywiązała się burzliwa dyskusją poprosiła o przeniesienie posiedzenia 

komisji na jutro. Uzasadniła, że jest już późna godzina i wszyscy są zmęczeni. Powiedziała, 

że sformułuje swoje wnioski na piśmie, proponuje termin posiedzenia -  jutro na godz. 12.00-

tą.  

Pan Robert Kurosz powiedział, że należy przegłosować wnioski jakie padły wcześniej. 

Przedstawił wnioski złożone przez Radnego Tomasza Malinowskiego i Marka Chruściela: 

Zmniejszenie: 

Dział 926 rozdz. 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na 

terenie Sandomierza o kwotę 

3 000,00 zł 

Dział 926 rozdz. 92695 – Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej o kwotę 

15 000,00 zł 

Zwiększenie: 

Poz. 12 Dział 851 rozdz. 85195 - Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy wśród dzieci i młodzieży o kwotę 

4 000,00 zł, 
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Poz. 27  Dział 926 rozdz. 92695 – Propagowanie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży 

w zakresie pływania o kwotę 

8 000,00 zł 

Dodanie pozycji w załączniku 11 o treści: 

Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się  w sytuacjach kryzysowych, 

kwota  

6 000,00 zł 

Pan Robert Kurosz powiedział, że w  Załączniku nr 11 – w wersji jaką otrzymaliśmy od 

Pani Skarbnik na dzisiejszym posiedzeniu zniknęła pozycja na 8 500, 00 zł, ta pozycja 

„wpadła w prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportów siłowych” 

Dodał, że po przeprowadzonych rozmowach z Panem B. Radny jest zdania, że proponowana 

kwota 8 500,00 zł jest za mała i nie da się zorganizować  Mistrzostw Sandomierza w 

kulturystyce, dlatego te środki należy przenieść do pozycji 34 . 

Przewodniczący komisji powtórzył w/w wnioski radnych, poprosił o ich  przegłosowanie. 

Radny Marek Chruściel powiedział, że wniosek przedstawiony przez przewodniczącego 

komisji nie jest Jego wnioskiem. Poprosił o przegłosowanie jego wniosków oddzielnie. 

Pan Robert Kurosz poprosił radnego, żeby powtórzył wniosek. 

Radny odpowiedział, że wniosek już formułował, i jest on zanotowany. 

Radna Agnieszka Frańczak, zapytała, kiedy będą formułowane jej wnioski. Zapytała 

przewodniczącego czy przewiduje jeszcze jedno posiedzenie komisji ponieważ chce 

przedstawić do końca swoje wnioski. 

Pan Robert Kurosz powiedział, że nie przewiduje dodatkowego posiedzenia komisji, 

ponieważ „radna wycofała swoje wnioski” 

Poddał pod głosowanie wnioski radnych T. Malinowskiego i M. Chruściela. Zapytał, kto jest 

za? 

WYNIK GŁOSOWANIA: 

3 „ZA”, 1 „PRZECIW”, 1 „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” – wnioski zostały przyjęte 

(jedna osoba nie głosowała) 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek wyraziła swoje oburzenie co do sposobu 

prowadzenia obrad. Powiedziała między innymi, że kiedy precyzowała wnioski nie 

pozwolono jej dokończyć wypowiedzi. 

„Zabraliście mi głos” 

Jest zadnia, że jeśli nie ma protokolanta należy przenieść posiedzenie ”bo nie ma kto 

zapisywać wniosków” 

Pan Robert Kurosz powiedział, że on zapisuje wnioski. 
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Radna Agnieszka Frańczak  odpowiedziała, że „wycofuje je ponieważ trzeba przenieść 

posiedzenie na jutro”. Radna jest zdania, ze w pierwszej kolejności wnioski  składają radni 

będący członkami komisji, nie jest w porządku że radny spoza komisji złożył  wniosek i 

został on przyjęty. 

Pan Robert Kurosz zapytał, Radnej „ czy Pani Agnieszka składa   wnioski?” 

Radna Agnieszka Frańczak powiedziała, „oczywiście już składałam, podtrzymuje swoje 

wnioski”. 

Pan Robert Kurosz odpowiedział, że „wycofała pani te wnioski” 

Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek powtórzyła „podtrzymuję swoje wnioski”  

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek z dezaprobatą i niechęcią wypowiedziała się o 

sposobie prowadzenia komisji powiedziała że złoży swoje wnioski na piśmie i puściła salę 

obrad. 

Pan Robert Kurosz przedstawił swój wniosek do projektu budżetu na 2020 rok: 

Zmniejszenie  

Poz. 36 Dział 926 rozdz. 92695 - Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w kulturystyce o kwotę  

8 500,00 zł – likwidacja zadania 

Zwiększenie 

Poz. 34 Dział 926 rozdz. 92695 – Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla 

młodzieży w zakresie sportów siłowych o kwotę  

8 500,00 zł . 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że  przedstawiona przez przewodniczącego komisji  propozycja 

jest już umieszczona w Zał nr 11 w  wersji II , którą otrzymali radni na dzisiejszym 

posiedzeniu. Burmistrz złoży ją  jako autopoprawkę do projektu budżetu i nie ma 

konieczności przegłosowywania jej. 

Pan Robert Kurosz powtórzył, że jest to jego wniosek i chce aby był przegłosowany. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w materiałach z dnia 15 listopada 2019 roku w projekcie 

budżetu na 20120 rok w załączniku 11 podczas opracowywania tego załącznika „poucinały 

się części nazw poszczególnych zadań. Musimy poprawić te błędy. Wprowadzamy też inny 

zapis w pozycji dotyczącej ogródków działkowych i wykreślamy pozycję 36 a środki tej 

pozycji dodajemy do zadania z pozycji 34” (…) Tak poprawiony załącznik przyniosłam 

Państwu na posiedzenie – w celach poglądowych. Pracujemy cały czas na materiałach z 

15.11.2019 r.” (..)  Ja musze pilnować każdej zmiany” 

Pan Robert Kurosz poprosił o przegłosowanie przedłożonego wcześniej wniosku 

dotyczącego likwidacji zadania z pozycji  36 Załącznika  Nr 11 i przeniesienie tych środków 

do pozycji 34. 

WYNIK GŁOSOWANIA: 

4 „ZA” 0 „PRZECIW”, 0„WSTRZYMUJĄCY” – wniosek został przyjęty 
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(jedna osoba nie głosowała) 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt budżetu na 20120 rok w dziale – 926. 

Zapytał, kto jest za? 

WYNIK GŁOSOWANIA: 

5 „ZA” 0 „PRZECIW”, 0„WSTRZYMUJĄCY” 

Ad. 4,5 

W związku z brakiem głosów, Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i 

zamknął posiedzenie komisji 

 

 

      Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji  

      Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Renata Tkacz  

 Inspektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




