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Protokół Nr 49/12/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 sierpnia 2017 roku – Kamienica Oleśnickich 

 

 

Posiedzeniu przewodniczy Radny Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. 

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

Nieobecni: Marcin Marzec, Agnieszka Franczak – Szczepanek oraz Andrzej Bolewski. 

 

Ad. 1 

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu stwierdził 

quorum otworzył posiedzenie komisji. Powiedział, że posiedzenie komisji odbywa się w Kamienicy 

oleśnickich na zaproszenie Pana Karola Burego Kasztelana Chorągwi Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej. 

Przywitał Panią Katarzynę Zioło – Asystenta Burmistrza Miasta Sandomierza, Panią Tamarę Socha 

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Pana Dariusza Sochę Kierownika Referatu Kultury, Promocji, 

Sportu i Turystyki.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił 

porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek 

budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych. 

4. Omówienie bieżącej działalności oraz potrzeb Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. 

5. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza na temat projektu rewitalizacyjnego nr 29 – 

„Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu”.  

6. Wnioski radnych, sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zapytał się czy 

są jakieś uwagi, co do projektu porządku obrad. Uwag nie było. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poddał porządek 

obrad pod głosowanie. 

 

Wynik glosowania: 

„za” 9 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 0 radnych. 
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Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu stwierdził 

przyjęcie porządku obrad.  

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek 

budżetowych po gimnazjach włączonych do szkół podstawowych. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poprosił 

Panią Tamarę Socha Dyrektora Centrum Usług Wspólnych o przedstawienie projektu uchwały.  

Pani Tamara Socha powiedziała, że Rada Miasta Sandomierza 30 marca 2017 roku podjęła uchwałę  

w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie tej uchwały 

Gimnazjum Nr 1 zostało włączone do Szkoły podstawowej Nr 4 a Gimnazjum Nr 2 do Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu. W związku z powyższym z dniem 31 sierpnia 2017 roku wygaśnie 

samodzielne istnienie gimnazjów w Sandomierzu. Pozostawione mienie po tych gimnazjach należy           

w drodze uchwały włączyć do odpowiednich szkół podstawowych. Ponadto Pani Tamara Socha 

powiedziała, że uchwała ta może zostać uchylona przez Wojewodę Świętokrzyskiego, gdyż, co do 

zasadności podejmowania takiej uchwały są różne opinie prawne.    

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu otworzył dyskusję  

w tym punkcie obrad. 

Pytań nie było. 

 

Następnie radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

 

Wynik głosowania: 

„za” 7 radnych; 

„przeciw” – 0 radnych; 

„wstrzymujących się” – 2 radnych. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu stwierdził 

przyjęcie opinii pozytywnej pod projektem uchwały.  

 

Ad. 4 

Omówienie bieżącej działalności oraz potrzeb Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poprosił 

Pana Karola Burego Kasztelana Chorągwi Ziemi Sandomierskiej o zabranie głosu. Pan Karol Bury 

podziękował za przyjęcie zaproszenia przez członków komisji i władz miasta do Kamienicy 

Oleśnickich i zaproponował krótką wycieczkę po obiekcie celem zapoznania członków komisji                 

z potrzebami budynku, chorągwi rycerstwa oraz jego dorobkiem.   

Kasztelan Karol Bury powiedział m.in.: 

1. W Kamienicy Oleśnickich znajduje się sprzęt i wyposażenie Chorągwi Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej z 25 lat jego działalności. 

2. W Sali Reprezentacyjnej Kamienicy Oleśnickich są coroczne wystawy upamiętniające ważne 

wydarzenia historyczne z dziejów Polski oraz w okresie wakacyjnym odbywają się 

przedstawienia i pokazy tańca dworskiego dla turystów.  
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3. Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej dysponuje 60 pełnymi zbrojami oraz 60 

armatami, gdzie każda z nich warta jest ok 6 tyś. Zł.  

4. Rycerstwo dysponuje strojami i formacjami (uzbrojeniem) z czasów pierwszych władców 

Polski z dynastii Piastów są to wierne repliki. 

5. Rycerstwo ponadto posiada w swoich zasobach stroje i uzbrojenie z różnych epok historii 

Polski począwszy od X wieku, co wymaga zakupów sprzętu.  

6. Rycerstwo Sandomierskie, jako jedyne w Polsce jest wstanie odtwarzać inscenizacje 

historyczne z udziałem polskiej husarii. 

7. Pomieszczenia w Kamienicy Oleśnickich stają się za małe w stosunku do zgromadzonego 

sprzętu i wyposażenia.  

8. W przyszłym roku będą w Sandomierzu obchody 100 – lecia powstania 14 Pułku Piechoty 

Jazłowieckiej. 

Następnie Pan Karol Bury Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej powiedział, że 

Rycerstwo Sandomierskie bierze aktywny udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych              

w mieście, która uświetnia te obchody. Ponadto rycerstwo zajmuje się również siłownia zlokalizowana 

przy ul. Słowackiego. Siłownia ta jest po remoncie, dobrze wyposażona w sprzęt sportowy. Jedyny 

problem jest z remontem łazienki i jej wentylacją. Niestety jest coraz większy problem z dotacją dla 

siłowni, pomimo, że podopieczni tej siłowni mają coraz lepsze wyniki i biorą udział w zawodach.  

Pan Karol Bury dodatkowo powiedział, że Rycerstwo Sandomierskie przystąpi do planowanego 

przetargu na wynajem Kamienicy oleśnickich. Pojawia się, więc pytanie, co w sytuacji, jeśli 

Rycerstwo Sandomierskie nie będzie mogło wynajmować tej kamienicy. Pojawia się pytanie gdzie 

będzie nowa lokalizacji rycerstwa i co ze zgromadzonym sprzętem, który jest bardzo wartościowy              

i został zakupiony z funduszy miejskich.  

Następnie radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu otworzył 

dyskusję w tym punkcie porządku obrad.  

Glos zabrał radny Andrzej Lebida, który powiedział, że bardzo dobra była wycieczka po kamienicy. 

Pomieszczenia w tym budynku nie są wielkie, zgromadzony sprzęt nie mieści się w tej lokalizacji. 

Warto jednak, by Rycerstwo Sandomierskie w tym budynku zostało. Eksponaty pokazują wielkość 

Naszej Ojczyzny - Rzeczypospolitej Polskiej. Radny Andrzej Lebida powiedział, że rycerstwo 

promuje miasto i historie. Radny Marceli Czerwiński zapytał się czy prowadzona jest książka 

inwentarzowa i kto jest właścicielem tego sprzętu zgromadzonego przez rycerstwo. Kasztelan 

powiedział, że sprzęt kupowany jest przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie prowadzi również 

księgowość i prowadzi na bieżąco książkę inwentarzową. Pan P. P.* przedstawiciel stowarzyszenia 

powiedział, że w mieście rozwija się tylko turystyka. Warto byłoby wykorzystać Mały Rynek na cele 

turystyczne i z tego czerpać korzyści. Rycerstwo Sandomierskie ma bardzo dużo pomysłów na dalszy 

rozwój branży turystycznej. Pan P. P.* stwierdził, że młodzież garnie się do rycerstwa ma jakieś 

zajęcie dzięki temu podobnie jest z siłownią. Pan Karol Bury zaapelował o wzajemny szacunek               

i współprace na rzecz miasta i jego mieszkańców i przedstawił dotychczasową współprace                          

z włodarzami miasta w ostatnich 25 lat. Dodał, że rycerstwo by nie powstało gdyby nie pomoc 

samorządu. Pani Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza powiedziała, że wszystkie 

obiekty sportowe są przepełnione. Ponadto dodała, że powstają klasy sportowe w szkołach  i sekcje 

gry w badmintona. 

Pani Z. W.*, mieszkanka Sandomierza powiedziała, że sandomierskie rycerstwo to historia, to nasze 

dziedzictwo. Ponadto miasto nie powinno sprzedawać tej kamienicy, która jest perłą na Starym 

Mieście. Z kolei, co do lokalizacji siedziby rycerstwa sandomierskiego to warto na ten temat 

rozmawiać.  
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Radny Piotr Chojnacki powiedział, że ten budynek wymaga remontu. Kamienica Oleśnickich jest 

własnością miasta i to samorząd musi z tym budynkiem coś zrobić. Pan Karol Bury powiedział, że 

rycerstwo sandomierskie wraz z gminą mogłoby się ubiegać o środki zewnętrzne na remont 

kamienicy. Rycerstwo Sandomierskie nie dokonywało większych remontów, gdyż umowa na 

wynajem obowiązuje tylko na dany rok. W związku z tym Pan Karol Bury zaproponował podpisanie 

dłuższej umowy.   

Radny Piotr Chojnacki zapytał się czy rycerstwo próbowało współpracować z sandomierskim 

zamkiem. Pan Karol Bury powiedział, że rozmawiał z aktualnym dyrektorem, który powiedział, że nie 

ma na terenie zamku miejsca dla rycerstwa ze względów logistycznych. Ponadto powiedział, że we 

wszystkich sekcjach stowarzyszenia udział bierze ok. 200 młodych ludzi. Radny Andrzej Lebida 

powiedział, że bardzo dobrym pomysłem jest wspólne działanie miasta i rycerstwa w sprawie 

ubiegania się o środki zewnętrzne. Takie wspólne działanie może okazać się sukcesem.  

Radny Robert Kurosz zapytał się przedstawicieli miasta o plany dot. przyszłości Kamienicy 

Oleśnickich.  

Pani Katarzyna Zioło Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza przedstawiła wykaz udzielonych 

dotacji dla rycerstwa i ich wydatkowanie za lata 2008 – 2017. Ponadto Pani Katarzyna Zioło dodała, 

że nie ma żadnej toczącej się procedury dot. sprzedaży Kamienicy Oleśnickich. Ewentualny udział 

samorządu w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego następuje w drodze ogłoszonego                        

i transparentnego przetargu.  

Pan Karol Bury powiedział, że uzyskane pieniądze od miasta są przeznaczone na zakupy wyposażenia 

i drobne remonty. Sandomierskie rycerstwo składa coroczne sprawozdania z wykorzystania dotacji. 

Na koniec dodał, że w przypadku długoterminowej umowy z miastem rycerstwo zobowiązuje się 

dokonać remontu okien, schodów i podłóg. Z kolei miasto mogłoby wyremontować zewnętrzną 

elewację.  

Radny Andrzej Lebida powiedział, że takie rozwiązanie jest optymalne i sprawdzone. Pan Karol Bury 

dodał, że sandomierskie rycerstwo ma dochody i uzyskuje wsparcie zewnętrzne na prowadzoną 

działalność.  

Radny Robert Pytka powiedział, że samorząd ma obowiązek prowadzić działalność kulturalną. 

Niemniej jednak miasto może dotować organizacje celem rozwoju działalności kulturalnej. Zgodnie           

z ustawą partnerstwo publiczno – prywatne nie odbywa się na zasadach przetargu. Radny Robert 

Pytka powiedział, że sandomierskie rycerstwo to 37 lat dorobku i 200 młodych ludzi silnie 

zaangażowanych. Karol Bury, jako pierwszy stworzył program resocjalizacji młodzieży przez sport. 

Ważna jest ekonomia dla gminy, ale także liczy się wartość dodana, czyli aspekt ludzki.  

Radny Robert Kurosz Przewodniczący komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że 

dlatego Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu spotkała się w tej kamienicy, by rozmawiać na 

temat przyszłości tego budynku i sandomierskiego rycerstwa.  Ponadto radny Robert Kurosz zapytał 

się, jakie plany, co do tego zabytku ma magistrat, jeśli chodzi o remont.  

Pan Krzysztof Kwieciński Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego powiedział, że nie ma 

dokumentacji na remont Kamienicy Oleśnickich. Natomiast przygotowywany jest wariant 

wyeksponowania walorów tego budynku przez jego oświetlenie.  

Radny Jerzy Żyła powiedział, że ten budynek wymaga kapitalnego remontu od fundamentów po dach. 

Nie należy na tym etapie rozmawiać na temat sprzedaży lub wynajmu tego budynku.  

Pan Karol Bury Kasztelan Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej wyraził swoje obawy, co do 

przyszłości i stanu finansów stowarzyszenia.       
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Ad. 5 

Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza na temat projektu rewitalizacyjnego nr 29 – 

„Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu”.  

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poprosił            

o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. Pan Krzysztof Kwieciński 

powiedział, że aktualnie dach na Stadionie Miejskim jest w złym stanie. Planowanym rozwiązaniem 

jest dokonanie nadbudowy kolejnego piętra. Projekt został już przygotowany, który zakłada 

utworzenie Sali Konferencyjnej na 300 osób oraz pomieszczenia biurowe przeznaczone na potrzeby 

miasta i MOSiR-u oraz Świętokrzyskiego Zarządu Piłki Nożnej. Radny Robert Pytka powiedział, że 

warto rozmawiać ze Świętokrzyskim Zarządem Piłki Nożnej w sprawie partycypowania w kosztach 

nadbudowy stadionu.  

 

Ad. 6 

Wnioski radnych, sprawy różne. 

 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu poprosił 

członków komisji o zabieranie głosu. Wniosków i uwag nie było.  

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad 

Radny Robert Kurosz Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu stwierdził 

wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.  

       

 

 

 

 

Robert Kurosz 

Przewodniczący 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

 

 

Protokołował:  

Sebastian Rutyna 

Inspektor 

Wydział Organizacyjny 

 

 

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922).  
 


