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Protokół Nr 17/15/2019 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 28 listopada 2019 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty Kultury i Sportu.  
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Marek Chruściel. 
Zaproszeni: 
Pan Paweł Niedźwiedź- Zastępca Burmistrza, 
Pan Karol Bury – Prezes Ludowego Klubu Sportowego (czyt.: LKS), 
Pan Dominik Płaza – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (czyt.: MOS), 
Pani Małgorzata Makowska-Brzychczyk- Dziekan Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego              
w Sandomierzu (czyt.: UJK),  
Pan Robert Pytka – przedstawiciel UJK w Sandomierzu,  
Pan Wojciech Pierzchała – członek Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Wisły Junior (czyt.: MUKS),    
Pan Sebastian Rutyna - Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW). 
Obecni mieszkańcy Sandomierza: 
Pan Z.P.*), 
Pan Wojciech Przerzchała-Rodzic wychowanka MUKS Junior Sandomierz. 
Ad. 1 
Radny 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. Informacja nt. finansowania działalności miejskich klubów sportowych.  
4. Rozmowa nt. przyszłości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu.  
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie 
dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

7. Pismo skierowane do komisji znak: SK.3020.1.2019BG - przekazanie projektu budżetu 
na 2020 r.  

8. Sprawy różne, wnioski komisji. 
9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano -  7„za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 
Informacja nt. finansowania działalności miejskich klubów sportowych. 
  
 Przewodniczący komisji oświadczył, że w dniu 19 listopada br. zostało zwołane 
posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, na którym były obecne wszystkie 
sandomierskie kluby sportowe.                
 Radny Robert Kurosz  poprosił o wypowiedź Pana Wojciecha Pierzchały. 
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 Przedstawiciel MUSK-u zwrócił uwagę, że szkoleniami zawodników zajmują 
wykwalifikowani trenerzy, jednak brakuje odpowiednich środków finansowych, aby 
zorganizować profesjonalne zajęcia również wyjazdowych.  
 Radny Robert Kurosz zauważył, że wśród czynnie grających piłkarzy nie ma 
zawodników z Sandomierza. Docenił fakt, że piłkarze udzielają się charytatywnie np. oddając 
krew czy wspomagając schroniska, ale oczekiwałby więcej zaangażowanych zawodników 
stricte z naszego miasta.  
 Odpowiedzią rodzica jednego z wychowanków MUKS Junior Sandomierz była uwaga 
związana z brakiem posiadania odpowiedniej infrastruktury i dalszych perspektyw rozwoju.    
 Radny Jerzy Żyła stwierdził, że nie ma ciekawych propozycji skierowanych 
bezpośrednio dla wychowanków, aby zatrzymać ich w mieście. Zapytał: 
-„ Dlaczego potrafimy zadowolić przyjezdnych zawodników z innych miast, a nie swoich 
miejscowych?” 
 Radny Marek Strugała stwierdził, że należy poszukać prywatnego sponsora.  
 Pan Robert Pytka dodał, że rodzic jest decydentem, który podpisuje umowę i płaci 
składki, za strój sportowy, wyjazdy, piłki czy obuwie. Dzieci grają by spełniać marzenia,  
a dorośli zawodnicy dla pieniędzy.  
 Pan Paweł Niedźwiedź podsumował, że należy się cieszyć, że miasto ma 
wykwalifikowaną kadrę trenerów. Podkreślił, że trzeba tworzyć dobry klimat wokół piłki 
nożnej, gdyż dla rodziców jest to najważniejszy symptom, aby podjąć decyzję o uczestnictwie 
dzieci w grupie. Jednak dodał, że nie jest zachęcającym fakt, że w SKS Wiśle nie grają 
miejscowi.  
 Radny Andrzej Lebida oznajmił, że należy pomyśleć o budowie boiska treningowego.  
 Mieszkaniec Sandomierza zapytał, czy Sandomierz stać na grę w III lidze? Dodał, że 
należy poszukać sponsorów zewnętrznych.  
  Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Karola Burego – Prezesa 
Ludowego Klubu Sportowego w Sandomierzu, który przypomniał wszystkim, że klub działa  
w oparciu o dyscypliny tj.: lekkoatletykę, trójbój i fitness. Każda z dyscyplin cieszy się dużym 
zainteresowaniem i widać to po osiągnięciach zawodników na skalę światową – zdobyty 
Puchar Świata wellness fitness przez Panią Dagmarę Dominiczak.   
 Pan Karol Bury podkreślił, że zmaga się z brakiem odpowiednich środków 
finansowych na działalność sportową, mimo osiągnięć podopiecznych. Przypomniał, że 15 lat 
temu otrzymywał dotację miejską w wysokości 40.000 złotych rocznie. Z biegiem kolejnych 
lat ulegała regularnemu zmniejszaniu. Oprócz części sportowej prowadzona jest sekcja 
Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, z której dochody przeznaczane są na bieżącą  
działalność lub remont siłowni.   
 Prezes LSK oznajmił, że na przestrzeni ostatnich lat starał się o pozyskanie pieniędzy 
ze środków zewnętrznych.  
 
Salę obrad opuścił radny Jerzy Żyła.  
 
Ad. 4  

Rozmowa nt. przyszłości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu.  
 
 Przewodniczący komisji odczytał pismo, znak: SEK.0333.6.2019.APR z dnia 22 
listopada 2019 r. będące odpowiedzią na złożony wniosek przez Komisję Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu z dnia 10 lipca 2019 r. dot. podjęcia działań zmierzających do przeniesienia 
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Szkoły Podstawowej Nr 2 (czyt.: SP2) z ul. Mickiewicza 9 do Szkoły Podstawowej Nr 4 (czyt.: 
SP4) przy ul. Mickiewicza 39 w Sandomierzu oraz rozważenie propozycji umieszczenia  
w budynku SP2 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu. 
 Z jego treści wynika, że zmiany siedziby szkoły należy dokonać poprzez 
przeprowadzenie procedury przekształcenia szkoły, o której mowa w art. 89 ust.9 ustawy 
Prawo oświatowe . Natomiast zgodnie z art. 89 ust. 9 ww. ustawy przepisy ust. 1-8 dotyczące 
procedury likwidacji szkoły i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia 
szkoły lub placówki.    
 Burmistrz Sandomierza w piśmie zaznacza, że zanim podejmie jakiekolwiek czynności 
wymagane przytoczonymi przepisami prawa musi mieć pewność jakie stanowisko ww. 
sprawie ma Kurator Oświaty.  
 Pani Dziekan Małgorzata Makowska-Brzychczyk oznajmiła, że ze względów 
lokalowych i metrażowych uczelni znaczna grupa studentów nie została przyjęta.    
 Radny Robert Kurosz dodał, że życzyłby sobie, aby Sandomierz mógł się w przyszłości 
rozwinąć na tyle by przyjąć 1000 studentów, a nie 256 jak w chwili obecnej. Dodał, że: 
-„Musimy się postarać, aby Filia UJK była zlokalizowana bliżej ścisłego centrum miasta”.  
 Pan Paweł Niedźwiedź - Zastępca Burmistrza wytłumaczył, że w budynku SP4 przy ul. 
Mickiewicza i ul. Cieśli trwa termomodernizacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
(dofinansowanie w wysokości 85 %). Miasto nie może udostępnić/wynająć/sprzedać 
budynku szkoły.  
 Propozycją Zastępcy Burmistrza był budynek na ul. Opatowskiej 3 w Sandomierzu lub 
lokal znajdujący się na ul. 11-go Listopada koło dawnej restauracji „Duet”. 
 Dziekan UJK w Sandomierzu wyraziła swoje rozczarowanie w sprawie 
zasugerowanych przez Burmistrza budynków (SP5 i SP4), ponieważ w kilka dni po zapoznaniu 
się z obszerną dokumentacją władza miasta zmieniła zdanie.  
 Pan Paweł Niedźwiedź odparł, że niektóre osoby pracujące w Referacie Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego zostały zwolnione z powodu źle przygotowanej 
analizy i dokumentów w powyższym temacie. Dodał, że nie wszystko zależy od decyzji 
Burmistrza, Rady Miasta, ale również od zgody Kuratora Oświaty.  
 Radny Jerzy Żyła powiedział, że rozmowy z nauczycielami, rodzicami, aby przeznaczyć 
budynek SP2 były źle przeprowadzone. Stwierdził, że podejmie próbę dialogu z opiekunami 
dzieci, aby przygotować ich do zamiany budynkami szkół.  
 Dodał, że wyższa szkoła jest rozwojem i promocją dla miasta. 
 Pan Paweł Niedźwiedź powiedział, że podstawowym obowiązkiem Gminy jest 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez realizację zadań własnych. Podkreślił, że należy 
wyważyć racje rodziców i nauczycieli oraz argumenty Pani Dziekan. Sytuacja nie jest łatwa, 
ponieważ rodzice walczą o dobro dzieci a Gmina musi zapewnić bezpieczeństwo  
mieszkańcom.   
 
Ad.5  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowego współorganizatora 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, którym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 
 Przewodniczący komisji odczytał treść uzasadnienia z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do ww. 
projektu uchwały, z której wynika, że MOS boryka się z corocznymi problemami pieniężnymi, 
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aby zapewnić ciągłość finansową instytucji kultury. Radny Robert Kurosz poprosił  
o wypowiedź Pana Dominika Płazę w celu omówienia uchwały. 
 Dyrektor MOS oznajmił, że prowadzenie instytucji wspólnie z Ministerstwem Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego i dofinansowanie jego działalności z budżetu państwa przyczyni 
się do podniesienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu.  
 Pan Dominik Płaza dodał, że niezbędnym jest ratowanie strategicznej instytucji 
kultury, której większość niezwykle cennych zasobów ma bezpośredni związek z dziejami  
i kulturą naszego miasta.  
 Radna Ewa Gracz zapytała, czy znacząco zmienił się Statut i ujęte w nim zadania? Czy 
nowe zadania zostały dołączone?  
 Dyrektor MOS odpowiedział, że poziom ministerialny ogranicza swobodną działalność 
muzeum i udostępnianie przestrzeni na życzenie organizatorów. Poza tym nie ma 
naniesionych spektakularnych zmian w stosunku do tego co było wcześniej. 
 Radny Robert Kurosz powiedział, że w bieżącym roku brakowało 400.000 zł na 
działalność MOS i wyraził swoją obawę, że w kolejnym będzie brakować jeszcze więcej. 
Zapytał czy jeżeli będzie nowy współorganizator to zostaną zatrudnione dodatkowe osoby na 
etaty?  
 Pan Dominik Płaza odpowiedział, że w momencie złożenia kompletnych podpisów 
pod treścią umowy przez wszystkich współorganizatorów dopiero wtedy zajmie stanowisko 
wobec zadanych pytań. 
 Dyrektor MOS nie zgodził się z zarzutem radnego i oznajmił, że muzeum w 2019 r. 
zdołało zgromadzić własne środki w wysokości 650.000 zł. W porównaniu do 2018 r. kwota 
wynosiła 500.000 zł. Dodał, że instytucja powinna wykonywać poniżej 20% normy 
wynikającej z wytycznych „EKOMOSU” – światowego stowarzyszenia muzeów, które 
przeprowadza kontrole.  
 Sandomierskie muzeum wykonuje ponad 40% normy. Pan Dominik Płaza powiedział, 
że MOS powinno zrezygnować z większości eventów, imprez, koncertów, festiwali i spotkań 
ponieważ nie dotyczą działalności stricte muzeum. 
 Przewodniczący komisji zapytał jej członków o pytania dot. Statutu Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu. 
 Radny Marcin Świerkula zapytał Zastępcę Burmistrza, czy umowy były konsultowane 
ze Starostwem Powiatowym?  
 Pan Paweł Niedźwiedź odpowiedział, że tak. Umowa będzie jedna, ale zawarta przez 
cztery Strony:  

1. Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Pana prof. 
dr hab. Piotrem Glińskiego, 

2. Gminę Sandomierz - reprezentowaną przez Pana Marcina Marca, 
3. Województwo Świętokrzyskie w osobach: Marszałka oraz Wicemarszałka 

Województwa Świętokrzyskiego, 
4. Powiat Sandomierski w osobach: Starosty Sandomierskiego i Wicestarosty. 

Wobec braku pytań, radny Robert Kurosz przystąpił do głosowania nad powyższym 
projektem uchwały. 
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.  
Bez udziału w głosowaniu radnych Jerzego Żyły i Andrzeja Majewskiego, którzy opuścili salę 
obrad.  
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Ad. 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka              
w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 
 
 Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź przedstawiciela Centrum Usług 
Wspólnych - Pana Sebastiana Rutynę, który opracował powyższy projekt uchwały.  
 Pan Sebastian Rutyna oznajmił, że zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 
roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (tj. Dz.U.2019.409 z późn. zm.) wysokość opłaty 
za pobyt dziecka, opłaty dodatkowej za pobyt dziecka przekraczający 10 godzin dziennie oraz 
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w publicznym żłobku  utworzonym przez gminę 
ustala rada gminy w drodze uchwały. 
 Uchwała z dniem 1 stycznia 2020 roku zakłada wzrost opłaty stałej za pobyt dziecka  
w żłobku z dotychczasowych 250 zł do 300 zł miesięcznie. Spowodowane jest to faktem 
podwyższenia płacy minimalnej w 2020 r., co przekłada się na zwiększenie kosztów 
utrzymania żłobków.  
 Pan Sebastian Rutyna dodał, że w związku z otwarciem Żłobka przy Przedszkolu Nr 6 
w Sandomierzu konieczne jest podjęcie nowej uchwały, która uwzględni realizację projektu 
„Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania nad ww. projektem uchwały. 
Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie.  
 
Ad.7  
Pismo skierowane do komisji znak: SK.3020.1.2019BG - przekazanie projektu budżetu na 
2020 r. 
 Radny Robert Kurosz poinformował członków komisji o kolejnym posiedzeniu  
w obecności Skarbnika Sandomierza zostanie szczegółowo omówiony budżet miasta na 2020 
r. 
Ad. 8 
Sprawy różne, wnioski komisji. 
 
Przewodniczący komisji odczytał pismo znak: Or.0012.3.8.2019ML skierowane do Burmistrza 
Sandomierza dot. : 
             1. statystyki liczby uczniów oraz przedstawienie ilości dzieci w poszczególnych 
placówkach z podziałem na roczniki – stan na wrzesień 2019 r. wraz z budynkami. Statystyka 
ma dotyczyć roku 2019 – dane po reformie oświaty – tylko szkoły podstawowe. 

2. Kosztów centralnego ogrzewania całorocznego poszczególnych budynków szkół. 
3. Kosztów utrzymania każdego z budynków – roczne koszty faktyczne. 
4. Wyszczególnić stosunek subwencji oświatowej każdej ze szkół do kosztów 

utrzymania budynków, np.: 
a) Szkoła Podstawowa nr 1: 

- koszty utrzymania szkoły (wszystkie wraz z pensjami), 
- subwencja oświatowa na uczniów danej szkoły, 
- dopłata Gmina Miejska Sandomierz do szkoły – stan obecny, prognoza całoroczna. 

5. Informację o kosztach Centrum Usług Wspólnych za media (wodę, kanalizację, 
ścieki, śmieci, Internet, centralne ogrzewanie, klimatyzację) wynajmowanie powierzchni pod 
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swoją działalność – proszę o informację jaka to kwota w rozbiciu na każdą z pozycji, kto 
otrzymuje te środki. 

6. Ilość zatrudnionych pracowników i koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych. 
7. Ilość zatrudnionych nauczycieli + administracji w poszczególnych szkołach – stan 

bieżący. 
8. Jakie wnioski w sprawie inwestycji przekazali poszczególni dyrektorzy szkół 

podstawowych z wyszczególnieniem każdej z inwestycji. 
9. Czy są jakieś przewidziane inwestycje, które musza być zrobione ze względu na 

bezpieczeństwo dzieci lub zalecenia instytucji takich jak: sanepid, straż pożarna, policja  
i inne. 
 Radny Robert Kurosz odczytał otrzymane pismo znak: MOS-0301/102/19 z dnia 12 
listopada 2019 r. od Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu w sprawie 
przeanalizowania sytuacji muzeum w kontekście innych instytucji kultury podległych bądź 
prowadzonych przez Gminę Sandomierz i zwrócenie uwagi na płace w tychże instytucjach. 
 Komisja nie zajęła ostatecznego stanowiska w powyższej sprawie.  
 Radny Robert Kurosz odczytał kolejne pismo, które wpłynęło do biura Rady w dniu 
21.11.2019 r. od Pana Z.P.*) – mieszkańca Sandomierza w sprawie skargi na działania 
Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Mieszkaniec w piśmie zaznaczył, że Pan 
Płaza odmówił dostępu do materiałów dot. okresu studiów Aleksandra Kazimierza 
Patkowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.    
 Radny Robert Kurosz zapoznał zgromadzonych na komisji z odpowiedzią  na ww. 
wniesioną „skargę” udzieloną przez Dyrektora MOS, z której wynika, że jest prowadzona 
kwerenda w Dziale Literatury Muzeum Okręgowego dot. A. Patkowskiego. W instytucji nie 
ma procedury nieograniczonego, swobodnego udostępniania archiwaliów z poszczególnych 
działów.  
 Po burzliwej wymianie zdań Stron sporu Przewodniczący komisji oddał głos 
radnemu Markowi Strugale, który poprosił obecnego Zastępcę Burmistrza o uwzględnienie  
w budżecie miasta wsparcia finansowego dla Biura Wystaw Artystycznych na bieżącą 
działalność. 
 
Ad. 9 
Zamknięcie obrad. 
  
Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 
Komisji. 
 

Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 
 

Protokołowała:  
Marlena Lasek 
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim 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.2019.1429 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.  


