
1 

 

 

Protokół Nr 62/9/2018 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu  21 sierpnia  2018 r. 

                      Posiedzeniu  przewodniczył  Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny:  Jerzy Żyła 

Ad.1 

Przewodniczący otworzył obrady  i stwierdził quorum. 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

a. zmiany w budżecie poz. 11, 

b. zmiany w budżecie poz. 17, 

c. zmiany w budżecie poz. 22, 

d. zmiany w budżecie poz. 23 

e. regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym poz. 25 

f. kompleksowy plan rozwoju szkół na lata 2017-2023 poz.26 

      4.    Pisma skierowane do komisji. 

      5.    Sprawy różne, wnioski 

      6.    Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 

a. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. 

Opinia Komisji pozytywna. 6 głosów za, 1 wstrzymujący się. 

b. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie ( projekt na 

boisko treningowe ) 

Pan Sebastian Wieczorek – Prezes KS Wisła stwierdził, że boisko treningowe jest 

niezbędne, bez względu na lokalizację. Potwierdził, że ma trudności w porozumieniu 

się z Dyrektorem Technikum. A jego zdaniem lokalizacja przy Technikum jest dobra, 

bo tam jest zaplecze. Projekt przy ul. Działkowców rozkłada realizację na lata.            
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W dyskusji wypowiadali się radni Gleń, Bolewski, Czerwiński. Pan Radny Lebida 

zadeklarował, że zwróci się o skuteczną pomoc do Pana Posła Kwitka. Pan 

Przewodniczący Kurosz zwrócił uwagę, że MPZP nie przewiduje, w miejscu 

wskazanym przez Burmistrza,  boiska. Zmiana planu będzie trwała 2 lata. 

Radny Bolewski opuścił posiedzenie. 

Radny Marzec zawnioskował odrzucenie projektu uchwały. 

Radny Gleń opuścił posiedzenie. 

Radni w głosowaniu negatywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt.  

5 głosów przeciw. 

c. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

Opinia Komisji pozytywna. 5 głosów za. 

d. Pan Sebastian Rutyna omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Sandomierza. 

Opinia Komisji pozytywna. 5 głosów za. 

e. Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia                     

„Kompleksowego planu rozwoju szkół w Gminie Sandomierz na lata 2017-2023 r. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że od roku oczekujemy bezskutecznie otrzymania 

od Pana Burmistrza planu rozwoju szkół. Plan ten Burmistrz dostarczył 6 czy 7 dni 

przed sesją. Zwrócił się do Dyrektorów Szkół, co sądzą o planie rozwoju i czy 

wszystkie ich sugestie zostały uwzględnione. 

Dyrektor Gosek stwierdził, że SP Nr 1 została całkowicie pominięta. 

Radny Kurosz poinformował, że będzie wnioskował o zdjęcie z porządku obrad tego 

projektu, gdyż nie uwzględnia on wniosków radnych w tym budowy zadaszenia 

boiska wraz z budową łącznika, rozbudowy zaplecza sanitarnego na kwotę ponad       

3 mln. złotych. 

Pani Lidia Sulicka-Tworek przedstawiła procedurę tworzenia kompleksowego planu 

rozwoju szkół. W wyniku dyskusji radnych i Dyrektorów, Przewodniczący Komisji 

postawił wniosek do Burmistrza: 

Prosimy o ponowne przygotowanie Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na lata 

2017 – 2023 w porozumieniu z Dyrektorami Szkół. 

W głosowaniu:  2 radnych opowiedziało się za, 1 był przeciw, 2 osoby nie głosowały. 

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie projekt uchwały.                                

Opinia negatywna. 

Wynik głosowania: nikt nie głosował za, 3 osoby głosowały przeciw, 1 się 

wstrzymała, 1 nie brała udziału w głosowaniu. 

Ad. 4 

 - Przewodniczący zapoznał Komisję z pismami Dyrektora Muzeum Okręgowego                          

w Sandomierzu. Zasugerował, że zostaną one rozpatrzone na następnym posiedzeniu 

Komisji, które planuje zorganizować w przyszłym miesiącu w Muzeum Okręgowym. 
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- Przewodniczący udzielił głosu Panu S. K.*). Pan K. przedstawił swój problem dotyczący 

umieszczenia obrazu z wizerunkiem Jana Pawła II na Bramie Opatowskiej w Sandomierzu. 

W dyskusji głos zabrali radni Czerwiński i Lebida. Zwrócono uwagę na potrzebę uzyskania 

zgody Konserwatora Zabytków. 

Przewodniczący Komisji podsumowując dyskusję zadeklarował, że na następne posiedzenie 

Komisji w Muzeum Okręgowym zaprosi Konserwatora Zabytków w celu omówienia  spraw,  

w których niezbędna jest opinia Konserwatora. 

Ad. 6 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

                                                                              Robert Kurosz 

                                                                              Przewodniczący  

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołował: Leszek Komenda 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w zw. z  art. 

5 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 

27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

 


