
 

1 
 

Protokół Nr 54/1/2018 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 23 stycznia  2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury 

i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Andrzej Gleń,  Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Lebida. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia 

udzielanie przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz. 

4. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz” Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę  budżetową 

Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

6. Wybór przedstawiciela Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu do komisji do spraw 

stypendiów artystycznych. 

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok. 

8. Sprawy różne. 

9. Wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

Radni jednomyślnie – 5 głosów „za” przyjęli porządek obrad. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie 

przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – dyrektor centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu. 

Powiedziała między innymi, że „Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowa ustawa  

o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z tym konieczne jest dostosowanie zasad 

poboru opłat za usługi przedszkolne do obowiązujących norm. Zmiany dotyczą między innymi 

określenia wieku dziecka , które może korzystać z opieki przedszkolnej w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, doprecyzowujemy również zapis § 2 ust. 3 gdzie 

wysokość opłaty liczy się „za każdą godzinę pobytu. Dotychczas był to zapis: „za każdą 

rozpoczęta godzinę”. 



 

2 
 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

Radni wysłuchali uzasadnienia przedstawionego przez Panią Tamarę Socha. 

Uwag nie wniesiono. 

Projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie – 5 głosów „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz” Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę  budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara socha. 

Zmiana niniejszej uchwały polega na wprowadzeniu do wykazu jednostek obsługiwanych 

przez CUW – Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Wybór przedstawiciela Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu do komisji do spraw 

stypendiów artystycznych. 

Przewodniczący komisji odczytał treść  pisma znak: KPSiT.400.1.2018.2018.DSO z dnia 

17.01.2018 r. Poprosił o zgłaszanie kandydatów. 

Radny Marcin Marzec zgłosił kandydaturę Radnego Roberta Kurosza. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

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

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Radny R. Kurosz nie wziął udziału  

w głosowaniu). 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja wybrała Radnego Roberta Kurosza  

na przedstawiciela w komisji do spraw stypendiów artystycznych. 

Ad. 7 

Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok. 

Przewodniczący komisji przedstawił projekt sprawozdania: 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU ZA 2017 ROK 

Komisja nauki odbyła 15 posiedzeń.  

Komisja podczas prac w 2017 opiniowała projekty uchwał wynikające ze zmian w przepisach 

prawa, jak i te dotyczące prawa miejscowego.   

Najważniejszym zadaniem komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w roku 2017 było sprawne 

przeprowadzenie dyskusji oraz opiniowanie zmian wynikających z wprowadzenia projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  W dniu  
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8 lutego 2017r. przedstawiono komisji informacje o realizowanych oraz planowanych 

inwestycjach i remontach w placówkach oświatowych, MOSiR i SCK w latach 2017-2018, 

informacje o pozyskanych w 2016 roku środkach zewnętrznych na cele oświatowe i sposobie 

ich wykorzystania. Informacje o planowanych w 2017 roku naborach wniosków   

o dofinansowanie zadań oświatowych – szkolnictwo. Informacje o programach - z zakresu 

oświaty, kultury i sportu - do których przystąpi Gmina Sandomierz w 2017 roku.  - w tym 

omówienie zasad przekazywania informacji o możliwościach uczestnictwa w naborach – 

komunikacja między Wydziałem PŚZ a jednostkami pozostającymi w strukturze miasta. 

Omówiono potrzeby remontowe w sandomierskich placówkach oświatowych.  

20 lutego 2017 roku przeanalizowano stan organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy 

Miejskiej Sandomierz pod względem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

W dniu 21 marca 2017 roku na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyło się posiedzenie 

wspólne z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Strategii oraz Promocji Powiatu 

Sandomierskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Miejskiej i Powiatowej oraz 

zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.   

Przyjęto sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za 2016 rok. 

Omówiono zadania realizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu finansowane ze 

środków zewnętrznych, w tym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Zapoznano się z planem pracy Muzeum na 2017 r.  

W dniu  28 marca 2017 roku w RATUSZU odbyło się spotkanie z przybyłą grupą nauczycieli 

szkół podstawowych i gimnazjów. Opiniowano projekty uchwał wynikające z planu porządku 

obrad komisji.  

W dniu 10 maja 2017 roku odbyła się komisja w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu, gdzie 

przeprowadzono dyskusję – wdrożenie reformy oświatowej w Sandomierzu – omówienie 

warunków lokalowych obiektu i dostosowania go do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 4. W dniu 

26 czerwca 2017 roku w RATUSZU na posiedzeniu komisji nauki odbyło się spotkanie z Panią 

Barbarą Rożek – Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, Panem Pawłem Wierzbickim – 

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Panem Wojciechem Dumin Dyrektorem 

Sandomierskiego Centrum Kultury oraz wszystkimi dyrektorami szkół. Omówiono bieżącą 

działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza  w Sandomierzu. Przedstawiono 

przyjęte założenia związane z wprowadzeniem reformy oświatowej w Sandomierzu oraz 

planowanych inwestycjach w placówkach oświatowych.  Podsumowano osiągnięcia uczniów 

szkół w roku szkolnym 2016/2017. Przyjęto informacje o przygotowaniu miasta do wakacji. 

Opiniowano projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu.  

W dniu 19 lipca 2017 roku w RATUSZU odbyła się wspólna Komisja Nauki, Oświaty, Kultury  

 i Sportu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta. Opiniowano projekty 

uchwał wynikające z porządku obrad, zapoznano się z pismem Znak: MOS0301/28/2017 z dnia 

26 czerwca 2017 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w sprawie Rady Muzeum 

Okręgowego. Omówiono sprawy związane z estetyką wokół Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu. Przyjęto informację w sprawie Podziemnej Trasy Turystycznej. Zapoznano się 

z analizą projektów złożonych do budżetu obywatelskiego, które uzyskały pozytywną opinię 

zespołu ds. budżetu obywatelskiego.    



 

4 
 

W dniu 25 sierpnia 2017 roku komisja Nauki odbyła się w  Kamienicy Oleśnickich, gdzie 

opiniowano projekty uchwał wynikające z porządku obrad, omówiono bieżącą działalność oraz 

potrzeby Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Przyjęto informację Burmistrza Miasta 

Sandomierza na temat projektu rewitalizacyjnego nr 29 – „Nadbudowa i rozbudowa budynku 

Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu”.   

W dniu 25 września 2017 roku komisja opiniowała projekty uchwał wynikające z porządku 

obrad oraz zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym 

2017/2018. Przedstawiono plany rozwoju szkół i potrzeby inwestycyjne placówek 

oświatowych oraz przeanalizowano stan ich bezpieczeństwa.  

W dniu 27 listopada 2017 roku opiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Sandomierz. Przyjęto informację o realizacji zadań oświatowych w Gminie 

Sandomierz w roku szkolnym 2016/2017.  

W dniu 30 listopada 2017 r. komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2018 rok i zaopiniowała:  Dział 758 – różne rozliczenia.   

Dział 801 – oświata i wychowanie.  

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.   

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  

Dział 926 – kultura fizyczna.  

W dniu 19 grudnia  2017 roku opracowano plan pracy Komisji na 2018 rok oraz opiniowano 

projekty uchwał wynikające z porządku obrad.   

Na bieżąco w ciągu 2017r. komisja rozpatrywała i zapoznawała się z pismami, które trafiały 

pod obrady komisji.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 8 

Sprawy różne. 

Radny Marcin Marzec zwrócił się do Sekretarza miasta z zapytaniem, ile klubów sportowych 

złożyło wnioski o dofinansowanie działalności w 2018 roku i czy któryś z nich nie otrzymał 

takiego dofinansowania. 

Pan Andrzej Gajewski posiedział, że SPR Wisła nie otrzymał dofinansowania ponieważ wniosek 

zawierał braki. Szczegółowej odpowiedzi udzieli na piśmie. 

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę radnych na projekt uchwały z materiałów na sesję strona 

4. Dotyczący przeniesienia środków w wysokości 15 000,00 zł ze stypendiów sportowych na 

stypendia artystyczne. Radny jest przeciwny takiemu rozwiązaniu i uważa że stypendia 

artystyczne należy pokryć z innych źródeł. 

Radny Robert Pytka przypomniał, że podczas opiniowania projektu uchwały o stypendiach 

artystycznych zapewniano radnych, że środki na ten cel się znajdą. Uważa, że przedstawione 

rozwiązanie jest nie do przyjęcia. 

Radny Robert Kurosz poinformował, że powyższe stanowisko przedstawi na komisji Budżetu  

i Finansów. 

Radny Marceli Czerwiński przedstawił swoje uwagi związane z pracą Sandomierskiego BWA, 

Radny jest zdania, że jest to bardzo specyficzna praca i trudno jest  zrozumieć niektóre 
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posunięcia komisji  do spraw artystycznych np. pominięcie uznanego sandomierskiego artysty 

przy rozdaniu nagród. 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że jest zainteresowany pracą BWA ponieważ słyszał, że Jednostka 

odmawia uznanym artystom wystawiania swoich prac, zwrócił się z pytaniem: 

Kto wchodzi w skład Rada Programowej, jak jest wybierana, jakie są zasady ustalania wystaw. 

Radny Robert Kurosz zapytał jest już wyposażenie dla klas biologicznych, chemicznych i innych 

o których mówiliśmy na poprzednich posiedzeniach. 

Pani Tamara Socha powiedziała, że nie został wyłoniony wykonawca ze względu na bardzo 

krótki czas na realizację. 

Jest zasada, że każda jednostka zwraca do budżetu środki, które nie zostały wykorzystane. 

Jeśli taka będzie wola Rady będą środki to CUW przystąpi do realizacji tego zadania. 

Zwracaliśmy się o 200 tys. zł do ministerstwa, ale niestety nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia. 

 

Radny Robert Kurosz w podsumowaniu przedstawił wnioski z dzisiejszego posiedzenia  

i poprosił o ich przyjęcie w głosowaniu, celem skierowania ich do Burmistrza: 

- Dlaczego SPR „Wisła” nie otrzymał dotacji na swoją działalność i jakie były przyczyny odrzucenia 

wniosku stowarzyszenia? 

- Komisja prosi o podanie składu osobowego Rady Programowej BWA, procedury jej wyboru oraz zasad 

ustalania rocznego harmonogramu organizowania wystaw. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tych wniosków? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wnioski przyjęte. 

Ad. 9 

Przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

      Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 


