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Protokół Nr 21/5/2008 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

w dniu 23 kwietnia 2008 rok – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Sandomierzu 
ul. Mickiewicza 39 

  
  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik  
Nr 1 do protokołu) 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
Ad. 2 
Przyjęty porządek obrad  –  8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja – „Bezpieczeństwo w szkołach podstawowych w Sandomierzu”. 
4. Informacja dot. odpowiedzi na wnioski Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu     
   Rady Miasta Sandomierza. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Informacje na temat: „Bezpieczeństwo w szkołach podstawowych  
w Sandomierzu” przedstawili: 

• Pani Ewa Gracz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu – 
informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 

Pani Dyrektor poinformowała członków Komisji Nauki, Oświaty, kultury i Sportu 
m.in. o: 
- zaplanowanych w czasie wakacji pracach remontowych (wykonanie zadaszenia 
nad wejściem głównym do szkoły, wymiana starych okien na małej sali 
gimnastycznej, wymiana drzwi balkonowych na I i II piętrze) 
- potrzebie wyremontowania nawierzchni boisk, dróg i przejść oraz instalacji 
odprowadzania wody deszczowej, 
- potrzebie wymiany oświetlenia na korytarzach. 
 
• Pan Jan Orzeł – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu - 

informację stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 
Pan Dyrektor poinformował m.in.: 
- Ŝe największe zagroŜenie dla uczniów stanowi stan płyty boiska szkolnego 
(wyraźne nierówności, popękania) pomimo wielu prób poprawy tego stanu,  
nie udało się przeprowadzić modernizacji istniejących boisk. Ze względu na realne 
zagroŜenia, realizacja tego zadania powinna być priorytetem dla organu 
prowadzącego, 
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- od wielu lat dyrekcja szkoły w planach wydatków rzeczowych, umieszcza zadanie 
wykonania monitoringu zewnętrznego szkoły przy uŜyciu kamer. Konieczność 
instalacji kamer szczególnie od strony boisk szkolnych uzasadniona jest lepszą 
kontrolą uczniów przebywających na boisku w czasie przerw szczególnie w okresie 
letnim (oprócz stałych dyŜurów nauczycielskich), kontrolą osób postronnych 
wchodzących do budynku oraz ochroną przed dewastacją nowej elewacji budynku 
szkolnego.  

 
• Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu - 

informację stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 
Pan dyrektor poinformował, Ŝe: 
- złoŜony został wniosek na rozszerzenie monitoringu wizyjnego w szkole  
i na terenie szkoły, 
- jest bardzo zły stan wjazdu na terenie szkoły, zapadliska starej kostki, stojąca 
woda po opadach (niedokończona kostka), 
- Szkoła wnioskuje aby dokończyć remont wjazdu do szkoły, 
- Szkoła wnioskuje aby wybudować parking dla pracowników szkoły i rodziców. 
 
• Pan Grzegorz Socha – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu - 

informację stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu. 
     Pan Dyrektor poinformował, Ŝe: 

- szkoła jest objęta monitoringiem wewnętrznym. Istnieje potrzeba zainstalowania 
trzech kamer zewnętrznych na budynku szkoły. 

      - powaŜnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa dzieci jest droga dzieci do    
      szkoły. ZagroŜeniem dla dzieci jest przejście przez skrzyŜowanie ulicy Portowej  
      z ulicą Lwowska jak równieŜ sama ulica Portowa, na której panuje znaczne    
      natęŜenie ruchu zwłaszcza transportu cięŜkiego.  

Propozycją szkoły jest wprowadzenie stałych patroli policji w określonych 
godzinach natęŜenia ruchu pieszego. 
- Kolejnym problemem jest palenie papierosów przez uczniów gimnazjum nr 2, 
które mieści się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 3. 
- Niepokojącym zjawiskiem jest dewastacja otoczenia szkoły. Plac szkolny często 
odwiedzany jest w godzinach popołudniowych i wieczorem przez młodzieŜ starszą 
nie związana ze Szkołą Podstawową Nr 3, w związku z powyŜszym są niszczone 
krzewy, klomby kwiatowe, ławki oraz elewacja budynku. 
Propozycją szkoły jest wprowadzenie patroli StraŜy Miejskiej w Sandomierzu  
w określonych godzinach na czas określony. 
 

Ad. 4,5 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Burmistrz Sandomierza  - Jerzy Borowski odpowiada na wniosek Komisji  
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 9 kwietnia 2008 roku. 
 

• Burmistrz Sandomierza  - Jerzy Borowski odpowiada na wniosek Komisji  
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 12 marca 2008 roku protokół Nr 19/3/2008. 
 

• Pan Andrzej Bolewski - Radny Rady Miasta Sandomierza – ponawia prośbę 
zwolnienia z opłat rodziców najmłodszych dzieci, dojeŜdŜających autobusem 
szkolnym komunikacji miejskiej do szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu. 
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• Pan Andrzej Bolewski - Radny Rady Miasta Sandomierza działając  
z upowaŜnienia rodziców, zamieszkujących zasoby spółdzielcze i komunalne 
Gminy zwraca się do Prezesa Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu z wnioskiem  o zwolnienie z opłat  
za dowóz najmłodszych dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 w formie jego 
zasponsorowania. 
 
• Burmistrz Sandomierza - Jerzy Borowski zwraca się z prośbą o rozwaŜenie 

propozycji zmiany lokalizacji budowy przedszkola nr 6 w Sandomierzu. 
Komisja postanowiła, Ŝe na następne posiedzenie Komisji zaprosi Pana Grzegorza 
CieŜa – Naczelnika Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego, celem przedstawienia 
propozycji zmiany lokalizacji budowy przedszkola nr 6 w Sandomierzu. 
 
• Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza – powiadamia Pana Stanisława 

Masternaka Starostę Sandomierskiego, „iŜ być moŜe będę zmuszony, 
korzystając z postanowień ust. 2 § 10 umowy w sprawie prowadzenia jako 
wspólnej instytucji kultury – Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zawartej  
w dniu 8 lipca 2007 r., do jej wypowiedzenia. W konsekwencji powyŜszego,  
od początku 2009 r., z budŜetu Sandomierza prawdopodobnie nie będziemy 
przekazywać dotychczasowych kwot na utrzymanie Muzeum Okręgowego.”   

 
 
Ad. 6 
Wnioski Komisji 
I wniosek 

Komisja wnioskuje aby Gmina Sandomierz współfinansowała działalność Biura 
Wystaw Artystycznych w Sandomierzu  razem ze Starostwem Sandomierskim. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 1 głos „przeciwny”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
II wniosek 

Komisja wnioskuje o dokończenie remontu wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Sandomierzu oraz wybudowanie parkingu. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
III wniosek 

Komisja wnioskuje o zwrócenie się z prośbą do Komendy Powiatowej Policji  
w Sandomierzu o zabezpieczenia przejścia dla pieszych na skrzyŜowaniu ulic:  
ul. Portowej z ul. Lwowską w określonych godzinach natęŜenia ruchu pieszego. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
IV wniosek 

Komisja wnioskuje o wprowadzenie częstych patroli StraŜy Miejskiej  
w Sandomierzu w obrębie sandomierskich szkół. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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V wniosek 
Komisja wnioskuje aby zwrócić się z prośbą do Spółdzielni Budownictwa 

Mieszkaniowego „Sandomierz” ul. Baczyńskiego 18 o dofinansowanie dowozu dzieci 
do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu oraz na imprezy miejskie. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
VI wniosek 

Komisja wnioskuje o wycofanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału Sandomierz wypowiedzenia umowy najmu lokalu przy ul. Rynek 3a. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
VII wniosek 

Komisja wnioskuje o przydzielenie lokalu dla Międzyszkolnej Komisji NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
 

Ad. 7 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad stwierdził wyczerpanie 

porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

 
 
 
 
Andrzej Majewski 

                                                                         Przewodniczący  
                                                 Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
 


