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PROTOKÓŁ NR 7/5/2019 

KOMISJA NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2019 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu, Magdalena Stępień – Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 

w Sandomierzu, Pani Krystyna Socha – Prezes Zarządu Okręgowego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu, Pani R.K.*) - mieszkanka Sandomierza oraz Pan 

Zbigniew Puławski – przedstawiciel Sandomierskiego Centrum Pamięci.   

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji, Pan Robert Kurosz, powitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2.    

Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie:  

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza       

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz „Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu” w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 9 głosów „ZA”. 

Ad. 3. 

Spośród dwóch projektów uchwał poddanych pod zaopiniowanie Komisji w dniu       

24. 04. 2019 r., pierwszym był projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy 

Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. Przewodniczący Komisji 
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z prośbą o przedstawienie koncepcji tej uchwały zwrócił się do Pani Tamary Sochy, Dyrektor 

Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu (dalej CUW). Pani Socha przypomniała, że w/w 

akt normatywny jest efektem planów i zamierzeń utworzenia w Sandomierzu kolejnego 

żłobka, tym razem przy Przedszkolu Samorządowym nr 6. Wskazała, że proponowany          

w projekcie statut żłobka został przygotowany na wzór Statutu Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym nr 5 w Sandomierzu. Jedyna różnica polega na zmianie terminu rekrutacji 

dzieci, który został określony na miesiąc czerwiec. Wskazała przy tym, że jest to jedynie 

jednorazowy zabieg spowodowany chęcią uruchomienia Żłobka od sierpnia b. r. W dalszej 

perspektywie termin naboru będzie ujednolicony z innymi placówkami.  

Przewodniczący Komisji przypomniał, że Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym 

Nr 6 w Sandomierzu jest już trzecią placówką tego rodzaju w Sandomierzu. Zapytał Dyrektor 

Przedszkola o to, na jakim etapie znajduje się w tej chwili budowa placówki. Pani Magdalena 

Stępień poinformowała zebranych, że odbiór kompleksowy budynku został wyznaczony na 

dzień 25.04.2019 r. na godz. 10:00. Podkreśliła, że na bieżąco dogląda prac budowlanych, 

sygnalizuje usterki wymagające poprawy. Wskazała przy tym, że takich niedociągnięć jest 

jeszcze niemało, jak np. niedomalowane ściany, brak płytek, nierówności, przeciekający 

świetlik w holu. W odniesieniu do tego ostatniego, wspomniała o konieczności przeszkolenia 

pracowników do prac na wysokościach, gdyż wysokość pomieszczeń w korytarzu, to około 

6-7 m. 

Przewodniczący zapytał o wyposażenie budynku. Pani Dyrektor odpowiedziała, że 

wykonawca częściowo wyposażył pomieszczenia socjalne dla nauczycieli i personelu.           

W przedmiocie zagospodarowania sal dla dzieci, w chwili obecnej przygotowywany jest 

wniosek o dofinansowanie ich wyposażenia ze środków zewnętrznych. Zasygnalizowała przy 

tym, że istnieje konieczność wygospodarowania przez Gminę środków finansowych na 

zakup drobnych urządzeń łazienkowych, jak np. pojemniki na mydło, ręczniki. Nadmieniła, 

że dużą niedogodnością jest fakt, iż w łazienkach są 3 toalety, a tylko 2 umywalki i 2 krany. 

Tak jednak zostało przewidziane w projekcie budowlanym, przygotowanym zgodnie              

z zapisami normatywnymi, wg. których wymagane są co najmniej 2 umywalki na 30 osób.  

Radny Janusz Poński w trakcie wywiązanej dyskusji zapytał o ilość przewidywanych 

miejsc dla dzieci w placówce. Z informacji przekazanych przez Panie Stępień i Sochę 
wynika, że w Żłobku zaplanowano miejsce dla 25 dzieci, zaś w przedszkolu: 120, z czego     

w tym ostatnim przypadku 2 grupy będą grupami integracyjnymi: 3-4 latki i 5-6 latki.        

Przewodniczący Komisji w dalszej kolejności poruszył kwestię wyżywienia, rolet 

zasłaniających okna, a także pomieszczenia świetlicy. Dyrektor Przedszkola odpowiedziała, 

że wyżywienie będzie przygotowywane w placówce przez wykwalifikowany personel 

przedszkolny, okna są zabezpieczone przed nadmiernym oświetleniem przez rolety, 

natomiast żadne z nowo wybudowanych pomieszczeń nie jest przewidziane na 

pomieszczenie świetlicowe. Dodała, że w budynku są dwie sale sensoryczne oraz  sale 

terapeutyczne. Będą z nich korzystały głównie dzieci uczęszczające do placówki, jednakże 

jeśli Pan Burmistrz podejmie taką decyzję, nic nie stoi na przeszkodzie, by udostępnić je 

dzieciom spoza przedszkola. Pani Tamara Socha dodała, że zapotrzebowanie na takie usługi 

wśród dzieci jest bardzo duże.      

Przewodniczący zapytał Dyrektor Przedszkola, kiedy planowany jest pierwszy nabór 

dzieci do placówki. Pani Stępień odpowiedziała, że w czerwcu. Dyrektor CUW 

dopowiedziała, że tegoroczny termin naboru jest jednorazowy, wyjątkowo określony na 

czerwiec.  
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Po wyczerpaniu zagadnienia związanego z uchwałą o powołaniu Żłobka przy 

Przedszkolu Samorządowym Nr 6, Komisja przegłosowała jej projekt jednogłośnie.             

Głosowanie: 9 głosów „ZA”.    

Ad. 4.  

W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Rady Miasta Sandomierza w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy 

Miejskiej Sandomierz „Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu”      

w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty          

w Sandomierzu”. Pani Tamara Socha wskazała, że potrzeba zmiany w/w uchwały wynika      

z faktu poszerzenia obowiązków CUW o usługi BHP i PPOŻ. Doprecyzowała, że uchwała ta 

ma również za zadanie usystematyzowanie zapisów statutu jednostki. Przewodniczący 

Komisji zapytał Panią Sochę, czy w statucie tym (w § 3 pkt. 2) może być już dopisany do 

katalogu jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez CUW Żłobek przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 6. Pani Dyrektor wykluczyła taką możliwość z uwagi na fakt, iż 
placówka ta jeszcze formalnie nie istnieje.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

Głosowanie: 9 głosów „ZA”.    

Ad. 5. 

Przewodniczący Komisji wspomniał o licznych pytaniach rodziców o testy 

kompetencyjne – termin ich przeprowadzenia, w odniesieniu do strajku nauczycieli. Z uwagi 

na fakt, iż termin testów oraz termin naboru do szkół jest określany zarządzeniem Burmistrza, 

Radny zaproponował i zapowiedział, iż będzie rozmawiał z Burmistrzem o przesunięciu tego 

terminu.  

Obecna na posiedzeniu Pani Krystyna Socha przedstawiła zebranym sytuację 
strajkową w sandomierskich placówkach oświatowych. Poinformowała, że zapadła decyzja, 

iż w szkołach ponadgimnazjalnych nastąpi zawieszenie strajku i klasyfikacja uczniów oraz 

egzaminy maturalne odbędą się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego 

kalendarzem. Na pytanie Pani Dyrektor CUW o sytuację w szkołach podstawowych Pani 

Socha odpowiedziała, że decyzje w sprawie zawieszenia strajku w tych placówkach nie 

zostały jeszcze podjęte. Wspomniała przy tym, iż wśród nauczycieli strajkujących niewielu 

należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego.        

W tej części posiedzenia głos zabrał również Pan Zbigniew Puławski, który 

podejmując zagadnienie sandomierskich placówek kultury, zapytał o obecną sytuację 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Miał w tym miejscu na uwadze sytuację finansową 
placówki i doniesienia prasowe w przedmiocie jej finansowania. Przewodniczący Komisji 

poinformował Pana Puławskiego, że na chwilę obecną nie została podjęta decyzja co do 

wsparcia finansowego placówki ze środków ministerialnych. Zapowiedział, że w momencie 

określenia przez ministerstwo swojego stanowiska w tym przedmiocie, Gmina Miejska 

Sandomierz będzie analizowała sytuację i kwestię zabezpieczenia odpowiednich środków 

finansowych. W dalszej kolejności Pan Puławski zapytał o plany zagospodarowania dawnych 

pomieszczeń Muzeum Okręgowego znajdujących się na parterze budynku Ratusza, które 

zostały w ostatnim czasie wyremontowane. Pan Przewodniczący Kurosz odpowiadając 

zapowiedział zwołanie Komisji w tym zakresie.  
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Na koniec pkt. 5 porządku obrad głos zabrała mieszkanka Sandomierza, Pani R.K.*), 

która przedstawiła Radnym kwestię własności kamienicy znajdującej się przy ul. Opatowska 

3a. Poinformowała zebranych, że w 2007 r. część tej kamienicy decyzją Starosty 

Sandomierskiego została przekazana w ręce osoby prywatnej. Kontynuując wskazała, że już 
w 2009 r. skompletowała całość dokumentacji w przedmiotowej sprawie i przedstawiła 

ówczesnej władzy celem zapoznania się z sytuacją prawną kamienicy i podjęcia stosownych 

kroków. W marcu b. r. nastąpiło zasiedzenie tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Pani 

Krzesimowska zapytała co w tej sytuacji z pracownią artystyczną znajdującą się w tej właśnie 

kamienicy, która to pracownia została stworzona i prowadzona przez rodzinę Pani R.K.*). 

Podkreśliła przy tym, że zależy jej na otrzymaniu lokalu, gdzie mogłaby kontynuować 
prowadzoną działalność twórczą. Członkowie Komisji zaproponowali mieszkance, z uwagi na 

właściwość przedmiotową, by takie zapytanie skierowała na piśmie do Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisji Rewizyjnej.                 

Ad. 6. 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji.   

                                                                              Przewodniczący Komisji – Robert Kurosz 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Żukowska 

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 

 


