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      Protokół Nr 46/9/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 10 maja 2017 roku – Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, 

Oświaty Kultury i Sportu. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Janusz Czajka, Andrzej Lebida, Sylwester Łatka, Andrzej Gleń. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Dyskusja – wdrożenie reformy oświatowej w Sandomierzu – omówienie warunków 

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

4. Wnioski komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Dyskusja – wdrożenie reformy oświatowej w Sandomierzu – omówienie warunków 

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

W dyskusji kolejno głos zabrali: 

Pani Małgorzata Szuba – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 - powiedziała między 

innymi, że w przyszłym roku jest czas na dostosowanie obiektu gimnazjum do potrzeb 

kształcenia klas podstawowych. „Widzimy potrzebę zorganizowania świetlicy, wbudowania 

boiska oraz placu zabaw. Wiemy już jakie są konieczne prace remontowe: ocielenie ścian, 

wymiana otworów okiennych. Aby pozyskać środki zewnętrzne potrzebne jest wykonanie 

audytu energetycznego i efektywności energetycznej oraz opracowanie aktualnej strategii 

rozwoju”. 

Pan Mieczysław Dygas – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 -  powiedział, o potrzebie 

odpowiedniego zabezpieczenia tras ewakuacyjnych w obiekcie oraz konieczności ustalenia 

koncepcji prowadzenia szkoły podstawowej w tym budynku „w pierwotnym zamyśle klasy I-

VI miały funkcjonować w SP Nr 4”  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że „należy scalić potrzeby szkoły” i dokonać 

czytelnego podziału co robimy ze środków zewnętrznych a co z budżetu obywatelskiego. 

Radny Marceli Czerwiński powiedział, że jako radny mający kontakt z mieszkańcami 

chce wiedzieć, czy będzie budowane przedszkole nr 6, czy będzie wykonywana adaptacja SP 

4 na potrzeby żłobka. Zaznaczył, że „aby wszyscy nauczyciele mieli zatrudnienie – zgodnie  
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z wypowiedziami kuratora – należy zmniejszyć liczbę dzieci w klasach”. Zapytał, czy środki 

obiecane przez „rząd” na wdrożenie reformy są już dostępne? 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza wyjaśniła, że środki te nie zostały 

uruchomione. Powiedziała, że trwają prace nad aktualizacją strategii miasta. Żeby skutecznie 

wystąpić o środki zewnętrzne należy dobrze zdefiniować potrzeby i mieć pełny obraz naszych 

możliwości. Reforma oświaty w Sandomierzu nie spowoduje utraty pracy żadnego 

nauczyciela. 

Pan Robert Pytka powiedział, że należy „ważyć słowa” Istnieje dużo różnych wersji: 

np. o przeniesieniu przedszkola i żłobka do SP 4. 

Zapytał, dlaczego przy zmianie koncepcji i pewności o budowie przedszkola nr 6 na sesji 

podjęto uchwałę o zabezpieczeniu środków na przebudowę SP 4 pod kątem przedszkola   

i żłobka, co stało na przeszkodzie żeby nie podjąć tej uchwały i nie blokować kwoty 200 tys. 

zł.  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że radni oczekują konkretów i ostatecznej wersji 

jak będzie zorganizowana oświata w Sandomierzu. 

Pani Małgorzata Szuba odpowiedziała, że opracowanie kompleksowego planu 

wymaga czasu np. do końca sierpnia. 

Pan Robert Kurosz sprecyzował wniosek: 

„Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu prosi o przedstawienie informacji o ustalonych 

zmianach organizacyjnych przedszkoli, szkół i gimnazjów do dnia 5 czerwca br.”. 

Przewodniczący poprosił o przyjęcie wniosku. 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek został przyjęty. 

Ad. 4,5 

Pan Jerzy Żyła odczytał skargę mieszkanki Sandomierza na sposób rekrutacji do 

Przedszkola Nr 5. 

Pani Iwona Głowacka –Dzieciuch – Inspektor w Centrum Usług Wspólnych poinformowała, 

że do dyrekcji przedszkola złożono pismo o wyjaśnienie zarzutów zawartych w skardze, 

wyjaśnienie to zostanie przesłane do wiadomości komisji. 

Ad. 6 

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

 

      Robert Kurosz 

    Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 
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