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Protokół Nr 20/1/2016 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

25 stycznia 2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Wojciech Czerwiec, Andrzej Lebida, Marcin Marzec. 

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. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku. 

4. Przyjęcie planu pracy na 2016 rok. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.  

Ad. 3 

Komisja przyjęła na posiedzeniu mieszkańca Sandomierza, który wyraził swoje niezadowolenie 

stwierdzając, że dwa tygodnie temu złożył do radnych pismo w sprawie zagospodarowania lokalu 

kamienicy Rynek 31 a radni do tej pory nie zapoznali się z jego treścią. Zdaniem mówcy Komisja 

pracuje źle – zbulwersowany opuścił salę obrad. 

Przewodnicząca Komisji odczytała treść pisma - listu otwartego skierowanego do mieszkańców 

Sandomierza przez Pana Z.P*) w sprawie zagospodarowania  w/w lokalu  na Izbę Tradycji 

Mieszczańskich, cyt: „ (…) Izba mogłaby być również miejscem gdzie odbywałyby się spotkania 

mieszkańców skupionych w towarzystwach kultury i organizacjach pożytku publicznego, np. członków 

Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego (…) Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. 

Aleksandra Patkowskiego (…). Izba mogłaby stanowić kuźnię inicjatyw obywatelskich i być ogniskiem 

kultury i tradycji starożytnego królewskiego grodu (…)” 

Po omówieniu przedmiotowej sprawy komisja sprecyzowała stanowisko: 

Lokal przy Rynku 31 jest jednym z atrakcyjniejszych miejsc Starego Miasta w związku z tym Burmistrz 

jako Gospodarz może mieć swoją koncepcję wykorzystania tego obiektu. Pomysł utworzenia  

w Sandomierzu Izby Tradycji Mieszczańskich  zasługuje na uwagę i realizację. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o przyjęcie powyższego stanowiska. Zapytała kto jest 

za?  

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.  

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek przedstawiła projekt sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku. 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu pracowała zgodnie z zakresem działania określonym w 

Statucie Miasta Sandomierza odbyła 17 posiedzeń. W obradach brali udział przedstawiciele władz 

miasta, środowisk  i instytucji kultury, mieszkańcy Sandomierza. 

W styczniu 2015` zaopiniowano projekt budżetu miasta na 2015 rok. Komisja złożyła wniosek  

o dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. 



 

2 

 

Komisja przyjęła na posiedzeniu przedstawicieli Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w 

Sandomierzu i zapoznała się ze stanem finansowo-prawnym  uczelni oraz planami dalszego 

funkcjonowania tej placówki. 

Zorganizowano trzy spotkania poświęcone ocenie stanu kultury w Sandomierzu na które zaproszono 

przedstawicieli jednostek działających w tej dziedzinie. Omówiono zadania i cele tych jednostek i 

przedyskutowano perspektywy dalszego rozwoju kultury w Sandomierzu. Efektem tych spotkań było 

opracowanie zarysu strategii rozwoju kulturalnego miasta Sandomierza, który przekazano 

burmistrzowi Sandomierza do ewentualnego wykorzystania. 

Komisja omówiła tematy związane z  przygotowaniami miasta do sezonu turystycznego `2015.  

Komisja poświęciła wiele uwagi analizie i ocenie działalności Sandomierskiego Klubu Sportowego 

„Wisła”. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Klubu i Rady Nadzorczej. Omówiono 

organizację obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia Klubu.  

Ponadto rozpatrzono pisma od mieszkańców, dotyczące między innymi: 

- wprowadzenia nowego koordynatora Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”, 

- nadania imienia stadionowi miejskiemu, 

- umieszczenia obrazu Jana Pawła II w Bramie Opatowskiej. 

Komisja opiniowała projektu uchwał w sprawach: 

- przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, 

- określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

- trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania  Sandomierskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, 

- regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom,  

- określenia granic obwodów publicznych szkół  podstawowych i publicznych  gimnazjów.  

Przyjęto Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Sandomierz w roku 

szkolnym 2014/2015. 

Komisja szczegółowo omówiła projekt budżetu miasta na 2016 rok i opracowała zestawienie 

proponowanych zmian w działach dotyczących finansowania sportu. 

Radni bez uwag przyjęli sprawozdanie.  

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Przewodnicząca obrad przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2016 rok i poprosiła o wniesienie 

uwag: 

 

Lp Treść Zaproszeni Termin 

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2016  

 

 Styczeń  

2. Działalność sportowa w mieście – 

spotkanie z przedstawicielami klubów 

sportowych działających w Sandomierzu 

oraz dyrekcją MOSiR 

Wszystkie kluby 

działające w 

Sandomierzu 

MOSiR 

luty 

3. Zapoznanie się z procedurą wyboru 

dyrektorów placówek oświatowych w 

Sandomierzu 

Samorządowe 

Centrum Oświaty 

Marzec 

4. Działalność kulturalna w mieście – 

spotkanie z dyrekcją SCK w Sandomierzu – 

omówienie przygotowań do sezonu 

turystycznego 2016` 

SCK kwiecień 
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5. Informacja o działalności żłobków, 

przedszkoli i szkół prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz 

Samorządowe 

Centrum Oświaty 

maj 

6. Omówienie perspektyw rozwoju 

szkolnictwa wyższego w Sandomierzu 

Przedstawiciele 

wyższych uczelni 

Czerwiec/wrzesień 

7. Prace nad projektem budżetu miasta na 

2017 rok 

 listopad 

8. Opiniowanie projektów uchwał oraz pism 

skierowanych do Komisji w ramach 

kompetencji wynikającej ze Statutu Miasta 

Sandomierza. 

  

 

Radni jednogłośnie (5 głosów „za”) przyjęli plan pracy na 2016 rok. 

 

Ad.5 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

 

 

      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 (j.t. Dz.U.2014.782 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.2014.1182 ze zm.). 

 

     

 

 

 

 


