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Protokół Nr 43/6/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 17 marca 2017 roku 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Lebida, Marcin Marzec, Mariola Stępień, Piotr Majewski,  Sylwester 

Łatka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Gleń. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący przedstawił projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza polityki informacyjnej jednostek oświatowych.  

4. Omówienie konkursu na dyrektorów szkół. 

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

6. Wnioski, sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący obrad poprosił radnych o wyrażenie zgody na przeniesienie punktu 5 na 

następne posiedzenie komisji. 

Radni nie wyrazili sprzeciwu. 

Porządek obrad będzie obejmował następujące punkty: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Analiza polityki informacyjnej jednostek oświatowych.  

4. Omówienie konkursu na dyrektorów szkół. 

5. Wnioski, sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji – za pomocą prezentacji multimedialnej – przedstawił strony 

internetowe wybranych szkół podstawowych w Sandomierzu. 

Powiedział, że „są one mało atrakcyjne i należy je zmienić”.  

Powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 

kwietnia 2010 roku sygn. akt II SAB/Kr 33/10 stwierdził, że każde przedszkole i szkoła  

powinny prowadzić Biuletyny Informacji Publicznej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy  

o dostępie do informacji publicznej oraz  art. 39 ust 5a ustawy o systemie oświaty. 

W dyskusji radny Andrzej Bolewski powiedział, że w chwili obecnej nasza uwaga powinna się 

koncentrować na wdrożeniu w Sandomierzu reformy oświatowej. Omawiany temat może 

być zrealizowany po opracowaniu sieci szkół. 
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Ad. 4 

Komisja zapoznała się z zasadami wyboru na stanowisko dyrektorów szkół. 

Pan Sebastian Rutyna – Inspektor w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedział 

między innymi, że: 

Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu  

zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W tym celu organ 

prowadzący szkołę czyli Burmistrz powołuje komisję konkursową w składzie:  

3 osoby – przedstawicie organu prowadzącego, 

3 osoby – przedstawiciele organu nadzoru (kuratorium), 

2 osoby – przedstawiciele Rady rodziców, 

2 osoby – przedstawiciele Rady Pedagogicznej, 

1 osoba – przedstawiciel związków zawodowych ZNP, 

1 osoba – przedstawiciel związków zawodowych NSZZ „Solidarność”. 

Konkurs odbędzie się 30 marca 2017 roku o godz. 9.00. Do konkursów przystąpiło po dwóch 

kandydatów. 

Ad. 5 

WNIOSKI KOMISJI: 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem dotyczącym informacji publicznej, prosimy wykonać 

strony podmiotowe BIP dla wszystkich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem 

publicznym, które są podległe Gminie Miejskiej Sandomierz. 

Wnioskujemy o stworzenie stron podmiotowych BIP na wszystkich stronach internetowych 

przedszkoli i szkół podstawowych podległych Gminie Miejskiej Sandomierz. 

Głosowano: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (radny Robert Pytka – obecny na 

posiedzeniu - nie głosował) – wniosek przyjęty. 

Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości utworzenia elektronicznych skrzynek 

podawczych na portalu ePUAP dla wszystkich przedszkoli i szkół podległych Gminie Miejskiej 

Sandomierz 

Głosowano: 8 „za” 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 

Komisja wnioskuje o przeanalizowanie możliwości przeniesienia stron internetowych 

przedszkoli i szkół na domenę sandomierz.eu 

Głosowano: 8 „za” 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 

Wnioskujemy o przeanalizowanie możliwości udostępnienia obiektów sportowych (boiska 

otwarte) na terenie Sandomierza dla mieszkańców w okresie wakacji wg godzin określonych 

regulaminami poszczególnych obiektów. 

Głosowano: 8 „za” 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 

Ad. 6 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

      Robert Kurosz 

   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 

Protokołowała: R. Tkacz 


