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Protokół Nr 41/4/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 20 lutego 2017 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Janusz Czajka, Wiesława Sabat, Jerzy Żyła. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący przedstawił projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza stanu organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy Miejskiej 

Sandomierz pod względem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

4. Sprawy różne, w tym: 

- Szkoła Podstawowa Nr 4 - pismo znak: SP4.0713.3.2017 oraz informacja 

Burmistrza Sandomierza pismo znak: TI.2512.1.2017.SZO, 

- Burmistrz Sandomierza – pismo znak: CUW.315.24.2017.SRU dot. 

zagospodarowania budynku wygaszanego gimnazjum, 

- Sandomierskie Towarzystwo Pasjonatów Fotografii pismo w sprawie lokalizacji 

Galerii Fotograficznej.  

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Analiza stanu organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy Miejskiej Sandomierz pod 

względem zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Głos zabrali kolejno: 

Pani Dorota Strugała – Dyrektor Przedszkola Nr 1 - powiedziała między innymi, że placówka 

składa się z dwóch oddziałów, do których w sumie uczęszcza 160 dzieci. Przedszkole może 

przyjąć w tym roku szkolnym 49 dzieci. Placówka jest rozwojowa, posiada piękną salę 

gimnastyczno-ruchową, piękny plac zabaw, wymagający doposażenia. Oddział przy ul. 

Parkowej, chociaż mały cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. 

Pani Agata Hajduk – Dyrektor Przedszkola Nr 3 – przedstawiła dane dotyczące liczby 

podopiecznych (122 dzieci). Przedszkole jest dobrze wyposażone, niestety nie ma sali 

gimnastycznej. W tym roku odejdzie z placówki 37 dzieci 6-cio letnich.  

Pani Renata Pacholczak – Dyrektor Przedszkola Nr 5 – powiedziała, że Przedszkole i Żłobek 

przy ul. Portowej to nowy obiekt z dużym placem zabaw. W Przedszkolu jest 120 dzieci  
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w Żłobku 20. Zainteresowanie rodziców jest duże, już w tej chwili do Żłobka zapisanych jest 

na nowy rok 14 dzieci. Dostrzega się potrzebę otworzenia żłobka w lewobrzeżnym 

Sandomierzu. 

Mówczyni zwróciła uwagę na dobrze wyszkoloną kadrę pracowniczą, którą szczycą się 

wszystkie Przedszkola w mieście oraz podjęte przez nauczycieli szkolenie związane  

z wprowadzeniem metody „Montessori” 

Pani Małgorzata Stepień – Dyrektor Przedszkola Nr 6 – w swoim wystąpieniu mówiła między 

innymi, że w jednostce uczy się 123 dzieci, zarówno budynek Przedszkola jak i plac zabaw 

będzie przebudowany, ponieważ jest to obiekt „stary” wymagający dostosowania do 

obowiązujących standardów dla tego typu placówek.  

Radny Robert Kurosz zapytał, „czy widziała Pani ten projekt? 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że „szczególnie zwróciła uwagę na zaprojektowany wjazd na 

teren przedszkola, który nie do końca jest dobry ze względu na brak miejsca manewrowego  

i duży ruch od strony bloków osiedla przy ul. T. Króla” 

Radni w dyskusji opracowali wniosek: 

„Zwracamy się z prośbą do Burmistrza o wykonanie wjazdu do Przedszkola Nr 6 od strony  

ul. Armii Krajowej”. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie wniosku w głosowaniu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty. 

Pan Robert Kurosz powiedział, że wniosek przekaże Burmistrzowi osobnym pismem. 

Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Grządkowska – Dyrektor Przedszkola Nr 7 –powiedziała 

między innymi, że w placówce przebywa 123 dzieci, z czego 40 to 6-cio latki. Trudno 

przewidzieć, jakie będzie obłożenie w roku przyszłym. Placówka jest odnowiona i od strony 

technicznej jest w bardzo dobrym stanie. 

Radni w dyskusji poruszyli miedzy innymi tematy: 

-  czy w rejonie Przedszkola nr 6 i placu zabaw czynny jest monitoring, 

- jakie obłożenie mają przedszkola niepubliczne, 

- na czym polega metoda nauczania „Montessori”. 

Pan Robert Kurosz podziękował gościom za wystąpienia. 

Ad.4 

Przewodniczący obrad poinformował, że pisma skierowane do komisji będą analizowane na 

następnym posiedzeniu. 

Ad. 5 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji 

 

Robert Kurosz 

Przewodniczący komisji Nauki, Oświaty, Kultury i sportu 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 


