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Protokół Nr 44/7/2017 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

        21 marca 2017 roku 

Posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Strategii oraz Promocji                  

Powiatu Sandomierskiego 

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu - ZAMEK 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Miejskiej i Powiatowej oraz zaproszeni goście 
wg załączonej listy obecności.  
Przewodniczący obu Komisji powitali radnych i zaproszonych gości. 
Posiedzenie prowadził Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu Rady Miasta Sandomierza.  
Ustalono, że sprawozdanie będzie głosowane przez każdą z komisji osobno. 
Ad. 1, 2 

Przewodniczący obrad stwierdził quorum i otworzył posiedzenie. 
Ad. 3 

Pan Robert Kurosz przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie quorum. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu za 2016 

rok. 
5. Omówienie zadań realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu 

finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

6. Zapoznanie się z planem pracy Muzeum na 2017 r. 
7. Opracowanie wniosków. 
8. Sprawy różne. 
9.  Zamknięcie obrad. 

Projekt porządku obrad w przedstawionej formie zostały przyjęty jednogłośnie przez obie 
Komisje. 
Ad. 4  
Sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przedstawił Pan  Dominik 
Abłamowicz – Dyrektor jednostki– załącznik nr 1. 

Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie sprawozdania. Żadna  
z obecnych osób nie miała pytań do przedstawionego materiału. 
Sprawozdanie w przedstawionej formie zostało przyjęte jednogłośnie przez obie Komisje. 
Ad. 5  
Pan Dominik Abłamowicz przedstawił zadania realizowane ze środków zewnętrznych przez 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.  
Powiedział między innymi:  
„Muzeum Okręgowe składało w 2016 r. projekty do różnych instytucji m. in.: 
- Urząd Marszałkowski,  
- Wojewódzki Konserwator Zabytków, 
- OPP w Sandomierzu, 
- Ministerstwo Kultury i różne jego agendy, 
- ROT WŚ. 
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Były to projekty miękkie i twarde (digitalizacja, remonty) oraz projekty doposażenia (krzesła, 
nagłośnienie). Problemem jest opracowywanie dokumentacji projektowej, jest to dla nas 
koszt. W niektórych projektach jest możliwość zwrotu tych kosztów, ale nie zawsze  
np. w ramach programu MKiDN. Ważnym elementem jest także posiadanie wkładu 
własnego.” 
Mówca przedstawił ciekawe informacje o możliwości wykorzystania otoczenia Zamku oraz 
piwnic. 
„W 2016 r. Muzeum realizowało: 
- granty badawcze – Zawisza Czarny, 
- granty edukacyjne – opera, operetka, 
- zakup obrazów, 
- remont pracowni, 
- obrzędy ludowe – śniadanie wielkanocne, warsztaty ludowe. 
W ubiegłym roku Muzeum pozyskało 200 tyś. zł ale niezbędny był tutaj wkład własny. Zostały 
także złożone wnioski do MKiDN na remont dachu, konserwację mebli i inne. Widzimy 
ogromne potrzeby w zakresie usług konserwatorskich naszych eksponatów. Pomimo, że  
w Muzeum znajduje się pracownia konserwatorska to jedna osoba nie jest w stanie 
zrealizować wszystkich prac konserwacyjnych.” 
 
 Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie tematu. Poprosił obecnych  
o zadawanie pytań związanych z przedstawionym materiałem? 
W dyskusji głos zabrali: 
- Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu  Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
- Radni Miasta Sandomierza:  Andrzej Lebida, Piotr Chojnacki, Marceli Czerwiński,  
- Radny Powiatu Sandomierskiego: Janusz Poński,  
- Pan Z.P*) – Mieszkaniec Sandomierza, 
  
Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu  Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – powiedział między innymi, że 
„dokumentacja, którą Dyrektor Muzeum przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego jest 
zawsze dobrze przygotowana. Jest jednak bardzo duża konkurencja przy składaniu 
wniosków. Muzeum w 2016 r. złożyło aż 6 wniosków  na dofinansowanie. Dobrym aspektem 
byłoby wpisanie Muzeum Okręgowego, jako Pomnik Historii, co będzie mu dawało duże 
profity”. Mówca zaproponował szukanie pomysłu na fundusze Norweskie. „Warto się 
odpowiednio przygotować do tych funduszy. Trzeba oczywiście obrać priorytety, czy chcemy 
wyremontować dach czy zamontować windę. Wszystkie te projekty powinny uwzględniać 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Ad. 6  
Plan pracy Muzeum na 2017 r. przedstawił Dyrektor Jednostki dr Dominik Abłamowicz – 
załącznik nr 2. 

Przewodniczący podziękował Dyrektorowi za przedstawienie tematu 
Ad. 7  
Wspólny wniosek opracowany przez obydwie Komisje: 
uznaje się za zasadne podjęcie działań mających na celu budowanie dobrego klimatu 

wspierania instytucji kultury i dziedzictwa kulturowego działających na terenie 

Sandomierza i Powiatu Sandomierskiego. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie pozytywnie przez członków obu Komisji. 
Ad. 8  
Sprawy różne. 
Pan Z.P.*) – Mieszkaniec Sandomierza powiedział, między innymi, że: „w Muzeum dzieje się 
źle, zwalniania się zasłużonych pracowników” wyraził wiele niepochlebnych opinii  
o działalności muzeum. 
Radny Janusz Poński – „mam pytanie, czy Pan P*) słusznie przedstawił informację dotyczącą 
zwalnianych pracowników  i spraw toczących się w Sądzie?”   
Pan Dominik Abłamowicz odpowiedział, że: – „W sądzie toczyły się trzy sprawy. W stosunku 
do jednej osoby uznałem, że nie wykonywała Ona należycie swojej pracy, natomiast 
pozostałe dwie osoby zwolniły się same”. 
Pani Iwona Korczyńska – Sapielak – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  
i Turystyki, Strategii oraz Promocji Powiatu Sandomierskiego- powiedziała między innymi, że: 
„Miasto chce tworzyć w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu szkołę językową, aby 
kształcić dzieci w języku angielskim. Po rozmowie z Naczelnikiem Oświaty Powiatu uznaliśmy, 
że pomysł jest zasadny  należy pójść krok dalej i  kontynuować naukę w tym języku go  
w szkołach średnich. 
Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza – powiedziała między innymi, że „cel jest 
szczytny na razie jest to jednak bajka przyszłości, ponieważ w Sandomierzu brak jest 
nauczycieli, którzy mają uprawnienia do tego żeby uczyć poszczególnych przedmiotów  
w języku obcym”. Zapewniła, że Miasto poważnie traktuje tą koncepcję i będzie podejmować 
działania w celu jego realizacji. 
Ad. 9  
Przewodniczący obydwu Komisji podziękowali wszystkim za udział w obradach  
i zakończyli posiedzenie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji 
Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Miasta Sandomierza 
 

Iwona Korczyńska - Sapielak 

Przewodnicząca Komisji 
Edukacji, Sportu, Turystyki, Strategii oraz Promocji Powiatu 
 
 
Protokołowała: A. Szewczyk 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2016.1764), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 
  


