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Protokół Nr 6/4/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

10 kwietnia 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Radny Wojciech Czerwiec 

 

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. Wystąpienie przedstawiciela WSHP w Sandomierzu. 

4. Analiza propozycji Spółdzielni Socjalnej “Dziecięcy Świat”  - zwiększenie dotacji celowej dla 

żłobka w Mściowie. 

5. Przyjęcie informacji o przygotowaniach miasta do sezonu turystycznego ‘2015. 

6. Rozpatrzenie pisma Pana W. M.*) w sprawie dalszej współpracy z miastem w tworzeniu 

Festiwalu “Muzyka w Sandomierzu”. 

7. Zapoznanie się z apelem mieszkańców Sandomierza w sprawie kształtu artystycznego 

Festiwalu “Muzyka w Sandomierzu”. 

8. Zapoznanie się z inicjatywą uchwałodawczą radnego Roberta Kurosza w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 

9. Wnioski Komisji. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pana Tadeusza Studzińskiego – Rektora WSHP  

w Sandomierzu, który powiedział między innymi, że: 

- w tym roku uczelnia obchodzi 20 lat istnienia, wykształciła ponad 20 tys. absolwentów, 

- uczelnia boryka się z trudnościami finansowymi, tak jak wiele uczelni wyższych w Polsce, 

- poprosił o włączenie się radnych w obchody rocznicowe uczelni, 

- nie udało się utworzyć w Sandomierzu akademii, ale „istniejemy i mamy nadzieję na dobrą 

współpracę z miastem”. 

Dyskusja. 

Radny Marcin Marzec zapytał, jakie były przeszkody w utworzeniu akademii w Sandomierzu?  

Rektor Tadeusz Studziński  – powiedział, że „nie było przeszkód prawnych. Władze miasta nie były 

zainteresowane podjęciem tematu. Widzieliśmy możliwość utworzenia instytutu języków obcych w 

ramach NKJO. Rok 2010 był magiczny, wszyscy byli za udzieleniem pomocy miastu w każdej 

dziedzinie i w tej również”.  
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Pani Katarzyna Zioło wskazała, że tworzenie akademii, czy innych placówek oświatowych jest 

uwarunkowane, „są obostrzenia prawne”. Sytuacja demograficzna również ma znaczenie i  nie 

pomoże tu wola samorządu, kiedy nie ma naboru” Podkreśliła, że tworzenie uczelni wyższych nie jest 

zadaniem własnym gminy „w Sandomierzu uczelnia powinna być, ale uczelnia „na miarę” (…). 

„Uczelnia nie może żyć, od projektu do projektu. Problem szkolnictwa wyższego ma skalę krajową, 

Sandomierz nie jest wyjątkiem. Może należy się zastanowić głębiej nad funkcjonowaniem szkolnictwa 

wyższego”. 

Rektor Tadeusz Studziński powiedział, że władze miasta przeszkadzały w funkcjonowaniu uczelni. 

Przypomniał obecnym, że pomiędzy uczelnią a miastem toczył się spór o zapłatę za pobyt powodzian 

w akademiku uczelni.  

Pan Wiesław Warzecha – przedstawiciel WSHP w Sandomierzu - podkreślił, że istnieje „ciągłość 

władzy”. (…) „Powiedzmy prawdę przy tym stole - władze miasta nas zniszczyły, nie można przejść do 

porządku nad tym, co się stało”. 

Radny Marcin Marzec zapytał, jakiego wsparcia potrzebuje uczelnia? 

Rektor Tadeusz Studziński powiedział, że „jest nam potrzebne wsparcie psychiczne  

w zakresie  potrzeby istnienia uczelni w Sandomierzu. Proces o zapłatę za utrzymanie powodzian  

w domu akademickim, doprowadził do załamania stosunków z miastem i strat finansowych. 

Społeczeństwo sandomierskie krytycznie nas ocenia jest to niesprawiedliwe. Potrzebujemy mentalnej 

forma akceptacji”  

Pan Wiesław Warzecha powiedział między innymi: „Co jest potrzebne Sandomierzowi do rozwoju? 

Zakłady geriatryczne, żłobki? - czy potencjał WSHP. Nie przyszliśmy do miasta po pieniądze, chcemy 

wyjaśnić naszą sytuację, z którą sobie poradzimy, tylko nam nie przeszkadzajcie (…)”. 

Pani Katarzyna Zioło zapytała: 

-  o plany dalszego funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku, w związku z wieloma pytaniami 

zaniepokojonych uczestników tej formacji? 

- (…)jak to się dzieje, że uczelnia składa propozycje dyrektorowi muzeum o przejęcie biblioteki 

uczelnianej?”   

Pan Wiesław Warzecha powiedział, że powyższe pytania pokazują, jak wokół uczelni może narastać 

zła opinia. Zwrócił się do Rektora z pytaniem – „czy takie propozycje były składane?” 

Pan Tadeusz Frańczak-Prochowski – przedstawiciel WSHP w Sandomierzu -  wyjaśnił, że zapytanie  

o ewentualne przejęcie biblioteki padło ze strony dyrektora muzeum. 

Pan Wiesław Warzecha poinformował, że kwestie uniwersytetów trzeciego wieku regulują specjalne 

ustawy, wskazują one, że ta formacja ma funkcjonować jako stowarzyszenie samoistne, powołać 

organy itd. „Rektor udzielał gościny uniwersytetowi ale w związku z trudnościami lokalowymi 

jednostka musi radzić sobie sama”. 

Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek – zapytała, „jaki jest finał procesu o zapłatę? Czy mają Państwo 

rozeznanie, na jakich zasadach były zawierane umowy z wykładowcami w przeszłości?”   

Rektor Tadeusz Studziński – powiedział, że proces z miastem o zapłatę za pobyt powodzian  

w akademiku został rozstrzygnięty na korzyść uczelni. „Proces wygraliśmy, ale ponieśliśmy porażkę, 

jeśli chodzi o wizerunek - za uczelnią idzie zła sława”  

Pan Tadeusz Frańczak-Prochowski – powiedział, że „o polityce płacowej prowadzonej przez uczelnię  

w przeszłości nie będziemy się wypowiadać”. Podkreślił, że ważne jest, że zmieniła się atmosfera, 

możemy z państwem (władzami miasta) rozmawiać, mamy zapewnienie od Burmistrza, że możemy 

dysponować mieniem. Do sądu wystąpiliśmy o zwrot minimum należności a mogliśmy wystąpić o 10 
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razy więcej. Zostaliśmy zmuszeni do wystąpienia na drogę komorniczego ściągnięcia zasądzonej 

należności” 

Pan Wiesław Warzecha – przypomniał, - „skredytowaliśmy ze swojej kieszeni pobyt powodzian  

w akademiku. Można tą kwotę wyliczyć: stawka, ilość osób, dni pobytu”. Zapewnił, że uczelnia 

wyjdzie z kłopotów „tylko proszę nam nie przeszkadzać”. 

Radny Andrzej Lebida – podkreślił, że obecność uczelni w Sandomierzu to nobilitacja dla miasta. 

Radny Marcin Marzec – zapytał, jakie jest zadłużenie uczelni, czy uczelnia ma pomysł jak  

z tego wyjść? 

Radny Jerzy Żyła poprosił o sprecyzowanie, czego władze uczelni oczekują od miasta? 

Radny Rober Pytka zapytał, na jakiej podstawie prawnej uczelnia wnioskowała o powołanie 

akademii? 

Pan Wiesław Warzecha poinformował o wprowadzonej restrukturyzacji i maksymalnych cięciach 

kadrowych zgodnie z wymogami ustawowymi. Senat upoważnił Rektora do zbycia majątku. Sprzedaż 

pozwoli na zaspokojenie wierzytelności. „Chcemy się z tego uwolnić i pójść dalej z czystym kontem. 

Ten manewr jest konieczny. Zewnętrzny audyt dokona konkretnych obliczeń”. 

Mówca podkreślił, że „uczelnia jest wieczystym użytkowaniem gruntu a  budynki kupiła” 

Radny Janusz Czajka zapytał, jakie są plany na przyszłość po rozliczeniu się z wierzycielami? 

Pan Wiesław Warzecha powiedział o działających 3 kierunkach, które pozwolą na dalsze 

funkcjonowanie uczelni. 

Pani Katarzyna Zioło zawnioskowała o zorganizowanie specjalnego posiedzenia Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu w celu szczegółowego omówienia perspektyw dalszego funkcjonowania 

szkolnictwa wyższego w Sandomierzu, w tym uczelni teologicznej. 

Obecni na posiedzeniu goście – przedstawiciele Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej 

podziękowali radnym za uwagę. 

 

Ad. 4 

Analiza propozycji Spółdzielni Socjalnej “Dziecięcy Świat”  - zwiększenie dotacji celowej dla żłobka  

w Mściowie. 

 

Komisja wysłuchała wystąpienia Pani Doroty Ferenc-Gałęza – Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Dziecięcy 

Świat”. Mówczyni podkreśliła, że zgodnie z podjętą uchwałą miasto przekazuje 150 zł na 

podopiecznego – mieszkańca Sandomierza. Poprosiła, o zwiększenie tej kwoty podała przykład innych 

gmin, które dotują swoich mieszkańców. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że w Sandomierzu powstanie żłobek, który powinien zaspokoić 

zapotrzebowanie na tą usługę w Sandomierzu. Powiedziała między innymi – „musimy patrzeć na 

możliwości naszego budżetu”  

Pani Dorota Ferenc-Gałęza podkreśliła, że wybór żłobka należy do rodzica. Każda placówka znajdzie 

swoich klientów.  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek podziękowała Pani Dorocie Ferenc-Gałęza za udział  

w posiedzeniu. 

Radni jednomyślnie uznali, że w przedmiocie ewentualnego zwiększenia środków na rzecz żłobka w 

Mściowie powinna wypowiedzieć się komisja merytoryczna – Budżetu i Finansów. 

 

Ad. 5 

Przyjęcie informacji o przygotowaniach miasta do sezonu turystycznego ’2015` 
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Komisja wysłuchała obszernej informacji, która przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. 

Mówczyni poinformowała komisję między innymi o: 

- spotkaniach władz miasta z przedstawicielami branży okołoturystycznej, 

- tematem spotkań było w szczególności wypracowanie wspólnych zasad „przyciągania” turystów 

poprzez wprowadzenie obniżki cen za usługę i wprowadzenie wysokiej kultury obsługi turysty, 

- „należy mieć świadomość, że od kultury obsługi turysty zależy jak postrzegane jest całe miasto i czy 

turysta zechce tu jeszcze wrócić”, 

- prowadzone są rozmowy z ekipą serialu „Ojciec Mateusz” - od 4 maja br. filmowcy będą  

w Sandomierzu, 

- oficjale otwarcie sezonu turystycznego nastąpi 25 kwietnia br. - wszystkie media będą to nagłaśniać 

już od początku przyszłego tygodnia. 

W dalszej dyskusji Radni z uznaniem wypowiadali się o dostępnym na stronie internetowej 

kalendarzu imprez na 2015 rok. 

 

Ad. 6 

Rozpatrzenie pisma Pana W. M. w sprawie dalszej współpracy z miastem w tworzeniu Festiwalu 

“Muzyka w Sandomierzu”. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek przedstawiła treść pisma Pana W. M.*). 

Poprosiła Panią Katarzynę Zioło o udzielenie informacji na temat tegorocznego Festiwalu „Muzyka W 

Sandomierzu” 

Pani Katarzyna Zioło powiedziała między innymi: 

- festiwal musi się rozwijać, chcemy go uatrakcyjnić, 

- festiwal będzie miał dwie edycje letnią i jesienną, 

- dyrektorem festiwalu będzie Pan Paweł Kowalski wybitny pianista, 

- każdego roku będziemy powoływać innego dyrektora festiwalu, ma to na celu między innymi 

wprowadzenie różnorodności i rozszerzenie kontaktów ze światem artystycznym, 

- wszystkie wydarzenia kulturalne są finansowane z jednego budżetu – budżetu miasta.  

W przeszłości forma finansowania tej dziedziny była niejasna. Zleciliśmy wykonanie audytu 

zewnętrznego w Sandomierskim Centrum Kultury i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 

-  zaplanowano między innymi występ znanej orkiestry kameralnej „Aukso” dyrygent Marek Moś, 

- festiwal ma być różnorodny od muzyki renesansu po współczesną, chcemy zachęcić sandomierzan 

do „bliskiego kontaktu z muzyką”, nie tylko przez jej słuchanie, ale również umożliwienie 

bezpośredniego kontaktu z muzykami, kompozytorami, 

- w tym roku rozpoczyna współpracę z miastem Pani Sylwia Rybacka, jako koordynator wszystkich 

przedsięwzięć kulturalnych w Sandomierzu w tym również festiwalu. 

Mówczyni podkreśliła, że władze miasta podejmują wszelkie możliwe starania, aby sandomierzanom 

dostarczyć dużo pozytywnych wrażeń. 

Co do uwag związanych z koncertem „Cudowne dzieci” Pani Katarzyna Zioło podkreśliła, że nie ma 

informacji, co do dotowania przez ministerstwo tego koncertu. Wskazała, że w Sandomierzu mamy 

bardzo zdolną młodzież i z pewnością tego typu koncert się odbędzie. 

Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek poprosiła radnych o wypowiedzenie się, co do uwag 

wniesionych przez Pana W. M. 

Radni w dyskusji uznali, że:  
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- Rada Miasta określiła w budżecie na 2015 rok wysokość środków przeznaczonych na Festiwal 

„Muzyka w Sandomierzu”, władza wykonawcza - Burmistrz Sandomierza podejmuje decyduję  

o sposobie wykonania zaplanowanych zadań. 

- podkreślono, że informacja przedstawiona przez Panią Katarzynę Zioło o przygotowaniach miasta 

do festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, pozwala stwierdzić, że będzie to ciekawe wydarzenie 

muzyczne.  

Ad. 7 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poinformowała, że do komisji wpłynęło również pismo 

mieszkańców - apel - aby nadal dyrektorem festiwalu pozostał Pan W. M.*). 

W dyskusji radni zauważyli, że każde wydarzenie artystyczne ma zarówno zwolenników jak  

i przeciwników. Na ocenę tegorocznego festiwalu należy poczekać do jego zakończenia. 

Ad. 8 

Zapoznanie się z inicjatywą uchwałodawczą radnego Roberta Kurosza w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 

W dyskusji stwierdzono, że Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza powinna rozpocząć swoje 

działanie w ramach prace komisji stałych, co pozwoli ocenić stopień zaangażowania tej grupy 

młodzieży w sprawy miasta. 

Ad. 9 

Radny Marcin Marzec poinformował o konieczności zainteresowania się sprawą opieki medycznej na 

zawodach prowadzonych w sandomierskich szkołach.  

Radni zauważyli, że można w tym celu wykorzystać działającą w mieście grupę ratownictwa PCK. 

 

Ad. 10 

Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek 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 – Dz.U. 2001.112.1198 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.).  
 


