
 

1 

 

Protokół Nr 4/2/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

z dnia 20 lutego 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Radny Jerzy Żyła, 

Radny Wojciech Czerwiec 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/244/2005 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomiczno-księgowej 

szkół i przedszkoli w Sandomierzu (…), 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Sandomierz jest 

organem prowadzącym. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację w 2015 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności BWA w Sandomierzu (…) 

7. Rozpatrzenie pism skierowanych na Komisję: 

• - WSA w Kielcach – Sygn. Akt II SAB/Ke 57/14 – odpis prawomocnego postanowienia z 

uzasadnieniem w sprawie ze skargi PTTK Oddział w Sandomierzu  

• - Międzyszkolny klub Sportowy „Wisła Junior” L.dz. MUKS.1/02/2015 dot. utworzenia klas 

sportowych, 

• - Grupa Inicjatywna Organizacji Obchodów Jubileuszu 40-lecia Pracy Twórczej Andrzeja 

Sarwy, 

• -  Radni: Andrzej Bolewski i Andrzej Juda dot. użytkowania boiska „Orlik”, 

• - Radny Andrzej Bolewski dot. restrukturyzacji działalności kulturalnej – projekt uchwały, 

• - Radni: Andrzej Bolewski, Andrzej Juda, Piotr Chojnacki  dot. pozyskania środków unijnych na 

budowę Centrum rekreacji przy ul. Portowej. 

        8. Sprawy różne, wnioski Komisji 

        9. Zamknięcie obrad. 

          Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/244/2005 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomiczno-księgowej szkół i 

przedszkoli w Sandomierzu (…). 
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Pani Barbara Czech – Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pani Katarzyna Zioło - Asystent Burmistrza - przedstawiła argumenty przemawiające za podjęciem 

decyzji o połączeniu wydziału oświaty z Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół. 

Podkreśliła, że władze miasta dążą do przejrzystości działań związanych z oświatą „nie będzie 

ręcznego sterowania,  każdy dyrektor stworzy sobie zespół i to będzie się przekładać na poziom pracy 

i osiągnięcia szkoły (…). Dążymy do tego, aby dyrektorzy szkół byli odpowiedzialni za swoje jednostki 

oraz do uporządkowania sprawy dodatków funkcyjnych. Proponujemy samoocenę stanowisk – tak 

praktykują to inne gminy”. 

Radni nie wnieśli uwag do omawianego projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym. 

Komisja wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały, które przedstawił Pan Sebastian Rutyna – 

Inspektor w Wydziale Oświaty UM Sandomierz. 

Radny Marcin Marzec zwrócił uwagę na błąd pisarski – „ § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 brzmią identycznie. Należy 

skreślić punkt 3 i poprawić numerację kolejnych punktów”. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sandomierskiemu na 

realizację w 2015 roku zadania: utrzymanie bieżącej działalności BWA w Sandomierzu (…) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło. Podkreśliła, że miasto docenia 

działania jednostek działających w sferze kultury i chociaż Biuro Wystaw Artystycznych jest jednostką 

Starosty, otrzymuje dotacje. Placówka będzie się z pewnością nadal rozwijać „być może w ramach 

Muzeum Okręgowego”. Powiedziała między innymi o planowanych zmianach czasu otwarcia galerii 

BWA oraz powrocie do plenerów malarskich. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie - opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Członkowie komisji zapoznali się z treścią pism: 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wisła-Junior” znak: L.dz.MUKS.1/02/2015 z dnia 

3.02.2015r. dotyczy utworzenia klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2. 

W dyskusji poruszono sprawy: 

- finansowania klas sportowych, 

- szkolenia sportowego dziewcząt i chłopców w tej samej klasie, 

- obwarowań prawnych związanych ze szkoleniem „wyczynowym” dzieci i młodzieży, 

- prowadzenia odpowiedniej kampanii informacyjnej dla rodziców. 

Pan Tomasz Dzieciuch – przedstawiciel MUKS – podkreślił między innymi: 

- cel klubu to wyszukanie talentów piłki nożnej – czyli przyszłych zawodników dla Klubu „Wisła”, 
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- konieczność rozpoczęcia pracy u podstaw -  upowszechnienia dostępu do tej dyscypliny sportu już 

od najmłodszych lat, 

- Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum Nr 2 są bardzo dobrze przygotowane pod względem zaplecza i 

kadry nauczycielskiej do prowadzenia klas sportowych, 

- mamy bardzo zdolną młodzież; należy ją szkolić i utrzymać w rodzimym klubie, co zapewni 

wymierne korzyści, 

- podał przykłady małych klubów sportowych, które zarobiły „olbrzymie pieniądze na sprzedaży 

zawodników”. 

Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła z uznaniem koncepcję tworzenia klas sportowych w 

Sandomierzu. 

Przewodnicząca zapoznała radnych z: 

- prawomocnym postanowieniem WSA w Kielcach – sygn. Akt II SAB/Ke 57/14, 

- wnioskiem Grupy Inicjatywnej Organizacji Obchodów Jubileuszu 40-lecia Pracy Twórczej Andrzeja 

Sarwy, 

Radni byli zainteresowani, czy miasto przygotuje nagrodę dla Jubilata? 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że miasto wystąpi do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie 

Panu Andrzejowi Sarwie odznaczenia Gloria Artis oraz zorganizuje spotkanie jubileuszowe. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek odczytała pismo Pana Andrzeja Bolewskiego i Andrzeja Judy 

skierowane do Burmistrza (Komisja otrzymała pismo do wiadomości) w sprawie wykorzystywania 

boiska „Orlik” przez piłkarzy klubu „Wisła” w celach treningowych. 

Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że: ważną sprawą jest opracowanie i przyjęcie regulaminu 

korzystania ze stadionu. MOSiR ponosi ogromne koszty wynajęcia tego obiektu na rozgrywki ligowe. 

Jest wiele uwag, co do organizowania i zabezpieczania imprez na stadionie oraz ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej związanej z wynajęciem obiektu. 

Radni zwrócili uwagę, że od wielu lat piłkarze nożni nie mają boiska treningowego. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek odczytała pismo radnego Andrzeja Bolewskiego dotyczące 

restrukturyzacji działalności kulturalno – oświatowej, załącznikiem do pisma jest projekt uchwały w 

sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Środowiskowy (Miejski) Dom Kultury. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na zakres działania funkcjonującego od lat Centrum Kultury i 

Rekreacji przy ul Portowej. 

Pani Katarzyna Zioło podkreśliła, że przyjęcie do realizacji przedmiotowego wniosku jest powieleniem 

już istniejącej instytucji kulturalnej. Centrum Kultury i Rekreacji działa bardzo dobrze, jest dobrze 

zarządzane i ma bardzo bogatą ofertę dla mieszkańców. 

Radni jednomyślnie uznali, że działająca w prawobrzeżnym Sandomierzu placówka kulturalna spełnia 

swoją funkcję i nie ma potrzeby tworzenia odrębnej jednostki. 

Komisja zapoznała się z pismem Pana Andrzeja Bolewskiego Andrzeja Judy i Piotra Chojnackiego w 

sprawie podjęcia działań w celu pozyskania środków unijnych na realizację projektu pod nazwą 

„Centrum Rekreacji przy ul. Portowej w Sandomierzu” 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że wspomniana w piśmie dokumentacja projektowa jest już 

przestarzała. Należy liczyć się z tym, że wybudowanie takiego centrum to pierwszy krok do 

dodatkowych kosztów utrzymania obiektu. Zasygnalizowała potrzebę oddzielenia zadań gminy z 

zakresu, sportu rekreacji od zadań z zakresu kultury.  

Ad. 8 

Sprawy różne, Wnioski Komisji. 
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Pani Katarzyna Zioło poinformowała o planach utworzenia klas specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 

1. W dalszej perspektywie w Sandomierzu powstanie Zespół szkół specjalnych. Koncepcja utworzenia 

takiej placówki powinna być poprzedzona zebraniem doświadczeń przy prowadzeniu klas 

specjalnych.  

Pani Katarzyna Zioło poinformowała komisję o uwagach złożonych przez Pana W. M.*) w związku  

z organizowanym w roku bieżącym festiwalem Muzyka w Sandomierzu.  

Ad. 9 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

    Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

 

                                        Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze 
zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


