
Protokół Nr 55/2/2018 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 23 lutego  2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Robert Pytka, Jerzy Żyła. 

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 przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Krajowej w Sandomierzu w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 3 im. A. Krajowej w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały  

Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu i regulaminu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 

7. Wnioski komisji o przyznanie stypendiów sportowych. 

8. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Proximus Inicjatywa dla Sandomierza dot. 

zagospodarowania nieruchomości SP Nr 4. 

9. Odpowiedzi na wnioski komisji. 

10. Sprawy różne, wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. Krajowej w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 3 im. A. Krajowej w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu. 

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe. 



Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu  

w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów 

ustawy – Prawo oświatowe. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały  

Nr XXXIX/472/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Mówczyni poinformowała, że zajęcia dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 4 będą prowadzone 

w dwóch budynkach. Klasy I-VII – budynek przy ul. Mickiewicza 39; klasy II i III gimnazjalne w 

budynku przy ul. Cieśli 2. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu i regulaminu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i 

form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w budżetach 

organów prowadzących wyodrębnia się środki dofinansowania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli  w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Organ prowadzący raz w roku ustala kwotę 

dofinansowania. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 7 

Wnioski komisji o przyznanie stypendiów sportowych. 

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję wsparcia finansowego dla zawodniczki 

Sandomierskiego Klubu Karate Pani K.W.*) w imprezie sportowej rangi międzynarodowej w 

Atenach. 

W dyskusji ustalono między innymi, że wnioski o stypendia sportowe muszą być 

umotywowane. 



Komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 

Ad. 8 

Przewodniczący obrad odczytał treść pisma Stowarzyszenia Proximus – wniosek o utrzymanie 

dotychczasowej funkcji edukacyjnej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 po wprowadzeniu 

reformy oświatowej. 

Komisja przyjęła do wiadomości powyższe pismo. 

Ad. 9 

Komisja zapoznała się z pismem znak: KPSiT.0003.1.2018.eura; PŚZ.0003.1.2018; 

SK.3021.1.2/2018 BG - odpowiedziami na wnioski komisji.  

Ad. 10, 11 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

 

     Robert Kurosz 

     Przewodniczący 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 (j.t. Dz. U. 2016.1764 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.2016. 922). 

 


