
Protokół Nr 63/10/2018 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 5 września  2018 r. 

 

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

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  Andrzej Gleń, Andrzej Bolewski, Robert Pytka 

Ad. I 

Przewodniczący otworzył obrady i stwierdził quorum.  

Ad. II 

Poprosił o przyjęcie porządku obrad: 

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały powołującej Młodzieżową Radę Miasta Sandomierza 

4. Omówienie sytuacji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

6. Spotkanie z Konserwatorem Zabytków. 

7.Sprawy różne. 

8.Zamknięcie obrad. 

Ad. III 

Przewodniczący omówił projekt Statutu Młodzieżowej Rady.  

W dyskusji głos zabierali radni: Marcin Marzec, Marceli Czerwiński oraz Dyrektor SP Nr 1, Pan 

Waldemar Gosek. 

Opinia Komisji jednogłośnie pozytywna.  

Ad. IV,V 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - Pan dr Dominik Kacper Płaza - w formie prezentacji 

omówił aktualną sytuację organizacyjną i finansową oraz przedstawił zarys strategii działania 

Muzeum na lata 2018 - 2022. W dyskusji głos zabrali radni: Robert Kurosz, Marcin Marzec, Marceli 

Czerwiński, Jerzy Żyła. 



Marcin Marzec zapytał Pana Dyrektora, czy Muzeum mogłoby być filią Muzeum w Kielcach. Pan 

Dyrektor stwierdził, że wg niego optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby Miasto było głównym 

organizatorem wspólnie z Ministerstwem Dziedzictwa Narodowego. 

Przewodniczący – Robert Kurosz – zgłosił następujące wnioski: 

„Komisja zwraca się z prośbą do Pana Starosty o zabezpieczenie w 2018 r. środków finansowych        

na zadanie związane z przebudową instalacji gazowej oraz przygotowanie projektu niezbędnych prac 

remontowych w Muzeum”. 

„W związku z obietnicą Pana Burmistrza i inwestora Biedronki wnosimy o zabezpieczenie środków 

finansowych na renowację figurki św. Antoniego zabranej do renowacji spod Wiekowej Lipy”. 

Komisja jednogłośnie przyjęła oba wnioski. 

Pan Z.P.*) stwierdził, że w Sandomierzu powinno znajdować się Muzeum Historyczne. 

Pan Dyrektor Płaza wyjaśnił, że sandomierskie muzeum jest muzeum okręgowym, a nie 

wydziałowym. 

Ad. VI 

Radny Andrzej Lebida zasugerował, że nadmiar eksponatów z Muzeum można przenieść do 

pomieszczeń parterowych Ratusza oraz do „Iwaszkiewiczówki”. Wykorzystując obecność 

Konserwatora Zabytków zapytał o możliwość wybudowania w Zamku windy . 

Pan Jerzy Zub – Konserwator Zabytków – powiedział, że sprawa windy jest mu znana, jest sprawą 

trudną i będą szukać rozwiązania. 

Przewodniczący przedstawił sprawę umieszczenia obrazu Jana Pawła II na Bramie Opatowskiej. 

Pan S. K.*) przybliżył  historię pomysłu umieszczenia obrazu Jana Pawła II na Bramie, która trwa już 

19 lat. 

Pan Jerzy Zub nie widzi takiej możliwości ze względów konserwatorskich i estetycznych. 

Przewodniczący Kurosz przypomniał o pomyśle mosiężnych figurek na Małym Rynku. 

Pan Jerzy Zub stwierdził, że w dalszym ciągu czekają na projekt całościowego uporządkowania 

Małego Rynku. 

Radny Andrzej Lebida zapytał o możliwość utwardzenia schodów i alejek w parku pod Katedrą. 

Pan Jerzy Zub wyjaśnił, że nadrzędną sprawą jest kwestia budynku po przychodni (później 

Juwenturze). Trwa to już kilkanaście lat, a warunkiem konserwatorskim jest utrzymanie bryły 

budynku. Obecny właściciel przedstawia inne projekty, które nie znajdują akceptacji 

konserwatorskich. 

Ad. VII 

Pan Przewodniczący wniósł o przyjęcie wniosku do Burmistrza: 



„W związku z pozytywną opinią komisji dotyczącą powołania Młodzieżowej Rady Miasta 

Sandomierza, wnosimy o przygotowanie przez Pana Burmistrza stosownych regulaminów 

niezbędnych w procesie pracy i wyłaniania członków Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 

Wymagane statutem regulaminy są opisane w projekcie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 

dostępnym w Biurze Rady Miasta Sandomierza”. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Rady Jerzy Żyła wniósł o przyjęcie wniosku do Burmistrza: 

„Prosimy o zabezpieczenie środków finansowych na remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej Nr 1”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie: 5 za. 

Radny Robert Kurosz zwrócił uwagę na nie rozwiązana od lat kwestie pomieszczeń na parterze 

Ratusza oraz zauważył , że w mieście jest ok. 30 różnego rodzaju bibliotek. Zadał pytanie, czy można 

do nich przenieść z Muzeum  jakieś zbiory biblioteczne. 

Dyrektor Płaza stwierdził, że jest to trudne do zrealizowania. 

Przewodniczący - Robert Kurosz - poruszył sprawę „starej drukarni” i czy można tam zrobić muzeum. 

Dyrektor Płaza zasugerował, że można pomyśleć o rozszerzeniu szlaku turystycznego w ramach 

Pomnika Historii. 

Ad. VIII 

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                   Robert Kurosz             

 

                                          

Protokołował: Leszek Komenda                      

                                                                          

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w zw. z  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) 

 

 


