
                                                         Protokół Nr 61/8/2018 

                                         Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

                                                        w dniu 24 lipca 2018 r. 

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

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  Andrzej Bolewski, Andrzej Gleń, Marcin Marzec, Robert Pytka. 

Ad.1 

Przewodniczący otworzył obrady  i stwierdził brak quorum ale wobec faktu, że Komisja nie będzie 

opiniowała żadnych projektów tylko zapozna się planami rozwoju szkół posiedzenie może się odbyć. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Dokonanie przeglądu planów inwestycyjnych w szkołach zgodnie z kompleksowym 

planem rozwoju szkół w odniesieniu do naboru wniosków do programu RPO woj. 

Świętokrzyskiego 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz innych 

planowanych przez szkoły inwestycji i pomysłów.  

4. Ewentualny wyjazd komisji do: 

- godz. 10.30   -  wizyta w Szkole Podstawowej Nr 4 

- godz. 11.00   -  wizyta w Szkole Podstawowej Nr 1 

- godz. 11.30   -  wizyta w Szkole Podstawowej Nr 2 

- godz. 12.00   -  wizyta w Szkole Podstawowej Nr 3 

      5. Pisma skierowane do komisji. 

      6. Sprawy różne, wnioski 

      7. Zamknięcie obrad. 

Poinformował, że 11 lipca wystąpił do Burmistrza z prośbą o desygnowanie na 

posiedzenie Komisji Dyrektorów szkół oraz o umożliwienie członkom Komisji wyjazdu 

do szkół. Wg informacji od Dyrektorów nie zostali Oni o niczym poinformowani. 

Ad. 3 

Pani Katarzyna Kondziołka z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych poinformowała, 

że jest opracowywany kompleksowy plan rozwoju szkół. Został on przekazany do CUW            

z prośbą o uwagi. Plan ten jest przyjmowany przez Radę Miasta. W III kwartale br. zostanie 

ogłoszony nowy konkurs dla wszystkich gmin. Na całe województwo przeznaczono kwotę     



7 mln. złotych tj. ok 500 tys. na gminę.   Można aplikować między innymi na rozwój 

infrastruktury sportowej czy pracownie informatyczne. 

Radny Jerzy Żyła zwrócił uwagę na  potrzebę wybudowania boiska przykrytego przy Szkole 

Podstawowej Nr 1. Stwierdził, że wykonawcy, których zresztą brak, oferują ceny zbliżone do 

wyceny inwestora. Przy programach ministerialnych wymagana jest gotowość projektowa. 

Pani Tamara Socha Dyrektor CUW  zadeklarowała, że Dyrektorzy Szkół są gotowi do 

przekazania niezbędnych informacji potrzebnych do pozyskania środków zewnętrznych. 

Radny Kurosz stwierdził, że radni nic nie wiedzą, nie znają planów inwestycyjnych z zakresu 

oświaty, nie otrzymują żadnych informacji a to przecież Rada Miasta decyduje o kierunkach 

rozwoju, nie Burmistrz. Hala sportowa przy SP Nr 1 ma być wykonana bez względu na sposób 

finansowania , czy to z pieniędzy własnych czy z pozyskanych. Robimy to dla naszych dzieci     

i dla rozwoju Sandomierza. 

Pani Sylwia Żołyniak przedstawiła na piśmie / w załączeniu /wykaz prac remontowych            

w placówkach oświatowych wykonywanych w okresie lipiec- sierpień 2018 r. 

Ad 4 

Pan Andrzej Lebida zgłosił wniosek: 

„Dlaczego Dyrektorzy Szkół, zgodnie z pismem Przewodniczącego Komisji z dnia 11.07 nie 

zostali poinformowani o posiedzeniu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zwołanym na 

dzień 24.07. br.”. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych. 

Ad 5. 

Pan Marceli Czerwiński pochwalił sposób prowadzenia Trasy Podziemnej przez SCK oraz 

Muzeum Okręgowe. 

Pan Robert Kurosz zaproponował, aby następne posiedzenie Komisji odbyło się w Muzeum 

Okręgowym w Sandomierzu. 

Ad.6 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie. 

 

                                                                                              Robert Kurosz 

                                                            Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

Protokołował: Leszek Komenda 


