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PROTOKÓŁ NR 4/2/2019 

KOMISJA NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

posiedzenie w dniu 26 lutego 2019 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

Obecni, zgodnie z załączoną lista obecności: 

Robert Kurosz, Ewa Gracz, Andrzej Lebida, Andrzej Majewski, Marek Strugała, Marcin 

Świerkula, Jerzy Żyła. 

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Janusz Poński. 

W posiedzeniu wzięli udział: 

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta, 

Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 

Pani Małgorzata Szuba – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, 

Pan Dominik Płaza – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 

Pan Grzegorz Socha – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3, 

Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, 

Pani Sylwia Żołyniak – Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, 

Pan Krzysztof Kwieciński – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, 

Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury. 

Mieszkańcy Sandomierza. 

 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad i otworzył posiedzenie komisji. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie zasad wynajmu pomieszczeń w szkołach i innych placówkach miejskich 

oraz stawek opłat za wynajem. 

4. Przedstawienie informacji o realizowanych oraz planowanych inwestycjach  

i remontach w Sandomierskich Placówkach Oświatowych w roku 2019. 

5. Ocena stanu wdrożenia dzienników elektronicznych w sandomierskich szkołach,  

w tym: 

a. Praca świetlic szkolnych  

b. Praca z rodzicami 

6. Internet w szkole - dostosowanie stron www do obowiązujących standardów: 

7. Analiza prognozy demograficznej uczniów szkół podstawowych do 2022 r. z terenu 

Gminy Sandomierz, 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 
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10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

 - Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

 - Pani D. B.*), 

 - Pani D. D.*) 

11. Sprawy różne, wnioski. 

12. Zamkniecie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Omówienie zasad wynajmu pomieszczeń w szkołach i innych placówkach miejskich oraz 

stawek opłat za wynajem. 

Przewodniczący komisji poinformował, że „dochodzą do niego informacje, że opłaty za 

wynajem pomieszczeń szkolnych są zbyt wysokie”. Zapytał, czy jest możliwość obniżenia tych 

stawek. 

Pan Waldemar Gosek poinformował, że stawki są ustalone zarządzeniem Burmistrza i tylko  

w tej formie mogą być zmieniane. 

Pani Aneta Przyłucka poinformowała, że w tej chwili trwają prace nad nowym zarządzeniem, 

które ujednolici pobór opłat, będzie też określało, kto może ubiegać się o zwolnienie z opłat,  

a kto musi uiszczać stawki tzw. komercyjne. 

 

Ad. 4 

Przedstawienie informacji o realizowanych oraz planowanych inwestycjach i remontach  

w Sandomierskich Placówkach Oświatowych w roku 2019. 

Pan Krzysztof Kwieciński poinformował, że w tym roku planowane jest wykonanie prac: 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonanie nawierzchni placu zabaw z poliuretanu, 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont schodów do szatni oraz elewacja budynku, 

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – częściowe wykonanie nawierzchni placu zabaw, oraz remont 

dachu nad blokiem sportowym. 

- Szkoła Podstawowa Nr 4 – wewnętrzne instalacje wodociągowe oraz prace na dachu sali 

gimnastycznej, 

- Przedszkole Nr 3 – remont ogrodzenia oraz chodnika, 

- Przedszkole Nr 7 – wymiana instalacji c.o. 

W dalszej części posiedzenia omówiono planowany zakres prac, które będą wykonane  

w ramach tzw. termomodernizacji w Szkole Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Nr 1 oraz obiektach 

MOSiR przy ul. Portowej, które mają pozytywną opinię instytucji zarządzającej. 

 

Ad. 5 

Ocena stanu wdrożenia dzienników elektronicznych w sandomierskich szkołach. 

Informacje na temat wdrożenia w placówkach e-dzienników przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Dyrektorzy szkół wypowiadali się na temat zaawansowania prac w tym zakresie. 

Komisja omówiła pracę świetlic szkolnych. 

Pan Robert Kurosz zasygnalizował problemy z dodzwonieniem się do poszczególnych 

placówek i poprosił o zweryfikowanie tej sprawy. Rodzice nie powinni mieć trudności  

z kontaktem ze świetlicami. 

Komisja omówiła  temat prowadzenia szkoły dla rodziców. 
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Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w Szkole nr 4 i obejmuje 8 

sesji warsztatowych poświęconych trudnej sztuce wychowania dzieci. 

Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że zainteresowanie wśród rodziców jest nikłe. 

 

Ad. 6 

Internet w szkole - dostosowanie stron www do obowiązujących standardów. 

Komisja omówiła szatę graficzną stron internetowych poszczególnych jednostek. 

W dyskusji na temat dostępności Internetu w szkołach, zwrócono uwagę na potrzebę 

ograniczenie tego dostępu przez wprowadzenie zakazu używania przez uczniów telefonów 

komórkowych. 

Uczniowie mogą korzystać z  Internetu w świetlicach szkolnych. 

Pan Grzegorz Socha powiedział między innymi, że „dzieci i młodzież nie potrafią ze sobą już 

rozmawiać, jest to efekt ciągłego używania „komórek”, zarówno na korytarzu, jak i na lekcji, 

w każdej nawet najdrobniejszej sprawie. Przybrało to rozmiary przekraczające zdrowy 

rozsądek”. W Szkole Podstawowej nr 3 od 1 stycznia br. wprowadzono zakaz używania 

telefonów komórkowych. 

Pan Robert Kurosz zapytał, czy szkoły są zainteresowane wdrożeniem oprogramowania 

Microsoft 385. 

W dyskusji zwrócono uwagę, że wprowadzenie tego oprogramowania wymaga zakupu licencji 

oraz przeszkolenia kadry. 

 

Ad. 7 

Analiza prognozy demograficznej uczniów szkół podstawowych do 2022 r. z terenu Gminy 

Sandomierz. 

Komisja szeroko omówiła temat wpływu nadchodzącego niżu demograficznego na istniejący 

system organizacji pracy placówek oświatowych. 

Radny Robert Kurosz zapytał, czy „opłaca się nam ściągać do sandomierskich szkół uczniów 

spoza Sandomierza i powiększyć liczbę uczniów i klas w szkołach” 

Pani Tamara Socha omówiła sposób finansowania oświaty. Podkreśliła, że „opłacalne dla 

gminy jest przyjmowanie tych uczniów, ale tylko na zasadzie dopełnienia klas, nie zaś na 

zasadzie tworzenia nowych oddziałów”. 

Pani Tamara Socha przedstawiła dane dotyczące kształtowania się liczebności klas  

w poszczególnych latach i szkołach na podstawie informacji z ewidencji ludności. 

W podsumowaniu podała, że  liczba dzieci w Sandomierzu zmniejszy się o 118 w roku 2023  

w stosunku do roku bieżącego. 

 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Muzeum Okręgowego 

 w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Socha. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Dariusz Socha. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan Dominik Płaza. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 10 

Pan Robert Kurosz poprosił radnych o wyrażenie zgody na przeniesienie tego punktu porządku 

obrad na następne posiedzenie. Radni wyrazili zgodę przez aklamację.  

 

Ad. 11 

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

 

       

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

 

 
Protokołowała: 

Renata Tkacz, Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

 

 

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

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej 

 
 

 

 

 


