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Protokół Nr 27/8/2016 

Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu 

18 lipca 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Jerzy Żyła, Marcin Marzec, Robert Pytka. 

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 nazwy „Filii Przedszkola 

Samorządowego Nr 1 przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu na „Oddział Przedszkola 

Samorządowego Nr 1 przy ul. Okrzei 8 w Sandomierzu”. 

4. Omówienie preliminarza kosztów XI Sandomierskiego Rowerowego Rajdu 

Solidarności. 

5. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy „Filii Przedszkola Samorządowego 

Nr 1 przy ulicy Okrzei 8 w Sandomierzu na „Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy 

ul. Okrzei 8 w Sandomierzu”. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek odczytała uzasadnienie do projektu uchwały, zapytała 

czy są uwagi do projektu?  

Uwag nie zgłoszono. 

Pani Agnieszka Frańczak poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

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

Ad. 4 

Omówienie preliminarza kosztów XI Sandomierskiego Rowerowego Rajdu Solidarności. 

Komisja zapoznała się dokumentem. 

W dyskusji zwrócono uwagę między innymi: 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza - podkreśliła, że należy pamiętać, że 

budżet miasta ma ściśle określone ramy i zasady wydatkowania pieniędzy. Zapytała, czy 

każdy, kto zwraca się o dofinansowanie -np. wycieczki- powinien otrzymać od miasta takie 

dofinansowanie? Każdy sam powinien starać się o środki. Zapewniła, że z budżetu wydziału 

promocji znajdą się środki na naklejki na koszulki dla uczestników rajdu. 

Radny Marceli Czerwiński zapytał, czy każdy – bez ograniczeń - może używać nazwy 

„Solidarność”. 

Ad. 5 

Obecny na posiedzeniu Pan Z.P*)  wyraził swoje zaniepokojenie działaniami podejmowanymi 

przez Pana Dominika Abłamowicza – Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Powiedział między innymi, że: 
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- dziwi go obojętność Burmistrza, który zapewnia, że nic złego się nie dzieje, podczas gdy 

zwalniani są pracownicy, toczą się sprawy w sądach pracy, 

- „muzeum nie pracuje zgodnie ze statutem, wystawy trwają po pół roku tylko po to, żeby nic 

innego nie robić, 

- podejmowane są błędne decyzje np. zamiana sali rycerskiej na teatralną – „gdzie jest rada 

muzeum, czy ona spełnia jakąś funkcje?” 

- wśród pracowników panuje atmosfera zastraszania, 

- należy przyjrzeć się działaniu tej najważniejszej jednostki kultury w mieście, jako 

najważniejsza instytucja kultury. 

Radny Wojciech Czerwiec potwierdził, że do niego także docierają podobne informacje  

o pracy muzeum. 

Pan Z. P.*) zwrócił uwagę na „brak ładu medialnego (…) brak logiki w działalności 

informacyjnej”, zapytał także, czy  TV Kielce pełni rolę mediów publicznych. 

Poprosił o przybliżenie, czym zajmuje się Fundacja Kultury skoro działa Sandomierskie 

Centrum Kultury. 

Stwierdził, że planowane są w mieście występy „wątpliwych zespołów, które propagują złe 

treści – należy się nad tym zastanowić” 

Zaprosił członków komisji na obchody 72 rocznicy bitwy pod Pielaszowem, które odbędą się 

31 lipca br. (szczegóły uroczystości na okolicznościowym plakacie)  

Obecna na posiedzeniu Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza zdementowała uwagi 

Mieszkańca związane z działalnością Muzeum. Podkreśliła, że dopóki sprawy sadowe są 

nierozstrzygnięte nie powinno się wyrażać takich negatywnych opinii. Zwróciła uwagę, że 

każdy pracodawca chce mieć takich pracowników, którzy wywiązują się ze swoich 

obowiązków i tak z pewnością jest w muzeum. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek przedstawiła informacje Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków o udzieleni dotacji celowych na prace konserwatorskie w sandomierskich 

kościołach. 

Ad. 6   

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. 2015. 2058  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.2016. 922). 
 


