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Protokół Nr 53/16/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 19 grudnia  2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski,  Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Lebida. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi 

etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia 

kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina 

Sandomierz jest organem prowadzącym. 

5. 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”. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną  

i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości. 

7.  Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję, w której między innymi poruszono tematy: 

Radny Robert Pytka zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia w klasach VIII doradztwa 

zawodowego „trzeba pomyśleć gdzie będzie się kształcić nasza młodzież i jak ją zatrzymać w 

naszym mieście”. Zasugerował spotkanie z komisją Powiatu Sandomierskiego celem 

omówienia perspektyw kształcenia ponadpodstawowego w Sandomierzu. 

Przewodniczący obrad przedstawił projekt planu pracy i poprosił o jego przyjęcie: 



 

2 
 

PLAN PRACY KOMISJI NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU NA 2018 ROK 

Lp. Treść Termin 

1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2017r. Styczeń 

2. Przedstawienie informacji o realizowanych, planowanych inwestycjach i 
remontach w Sandomierskich Placówkach Oświatowych w roku 2018 
(szczególne uwzględnienie potrzeb w zakresie termomodernizacji)  – 
Wydział TI. 
Ocena   stanu   sportu,   działalności   klubów   sportowych   i   
wykorzystania   obiektów sportowych w Sandomierzu. 

Luty 

3. Analiza polityki informacyjnej jednostek oświatowych, kulturalnych i 
sportowych. Realizacji przez placówki oświatowe projektów ze środków 
zewnętrznych. Sandomierz Pomnikiem Historii – dyskusja co dalej. 

Marzec 

4. Strategia rozwoju szkolnictwa na terenie Gminy Sandomierz – posiedzenie 
wspólne komisji gminnej i powiatowej wraz z zaproszonymi gośćmi z szkół 
wyższych. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok 
w działach merytorycznie przypisanych działalności komisji. 

Kwiecień 

5. Wyjazdowy przegląd wybranych obiektów sportowych przed wakacjami. 
Spotkanie z dyrekcją SCK w Sandomierzu – omówienie przygotowań do 
sezonu turystycznego 2018 r. 

Maj 

6. Podsumowanie osiągnięć uczniów szkół w roku szkolnym 2017/2018 Czerwiec 

7. Wnioski o nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej Sierpień 

8. Palny rozwoju szkół i placówek oświatowych na najbliższe lata oraz ich 
realizacja. Analiza stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych 

Wrzesień 

9. Analiza stanu funkcjonowania i potrzeb przedszkoli – z udziałem 
dyrektorów przedszkoli. 

Październik 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu w 
Gminie Sandomierz, w tym podsumowanie pracy szkół i placówek 
oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 

Listopad 

11. Prace nad projektem budżetu miasta na 2019 rok. 

12. Rekomendacje Komisji dotyczące ujęcia w budżecie zadań z obszaru 
potrzeb oświaty, wychowania, kultury i sportu – z udziałem dyrektorów 
szkół. Propozycje tematów do ramowego planu pracy Komisji na rok 2019. 

13. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018r. Grudzień 

14. Opiniowanie projektu budżetu na 2019r. 

 Prace ciągłe Komisji: 
Opiniowanie projektów uchwał oraz pism skierowanych do Komisji w 
ramach kompetencji wynikającej ze Statutu Miasta Sandomierza. 
Wnioski o nagrody sportowe. 
Udział członków Komisji w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych 
Sandomierza. 
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Cały 2018r. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji 
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do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum 

Usług Wspólnych w Sandomierzu. 

Komisja bez uwag zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

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”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. Od 1 stycznia 2018 roku 

Centrum Usług Wspólnych przejmuje obsługę księgową  nowej jednostki -  Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Sandomierzu. 

W dyskusji zwrócono między innymi uwagę na szeroki zakres usług świadczony przez CUW 

oraz związane z tym potrzeby kadrowe. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 

oraz ich wysokości. 

Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – przedstawił 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. tekst jedn. z 2017 r. poz. 862), jednostki samorządu 
terytorialnego mogą przyznawać stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną 
i upowszechnianiem kultury. W celu określenia szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania stypendiów oraz ich wysokości konieczne jest podjęcie przedmiotowej 
uchwały. 
Przygotowany program stypendialny ma za zadanie wspieranie rozwoju umiejętności 
artystycznych indywidualnych twórców oraz upowszechnianie kultury poprzez realizację 
autorskich projektów na terenie Sandomierza. 
Mówca powiedział, że Państwo Radni mają II wersję projektu. W I wersji w § 4 był zawarty 

punkt 1)  mówiący o tym że Stypendium może zostać przyznane osobie, która w dniu złożenia 

wniosku o stypendium nie ukończyła 30 roku życia. Z tego zapisu rezygnujemy. 

Pan Robert Kurosz poprosił radnych o zaakceptowanie tej poprawki. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. 

Zapytał, z jakich środków będą przyznawane nagrody? 
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Pan Dariusz Socha odpowiedział, że „będzie utworzony nowy paragraf w budżecie. Zmiana w 

planie wydatków nastąpi w przyszłym roku”. 

Radny Marceli Czerwiński zaznaczył, że w komisji stypendialnej powinny znaleźć się osoby, 

które „znają się na rzeczy”. Z zapisu w regulaminie wynika, że liczba osób w komisji jest 

nieograniczona. 

Po dyskusji ustalono, że w projekcie uchwały należy wprowadzić następujące poprawki: 

• zapis  § 7 pkt 2 powinien brzmieć: 
„W skład Komisji wchodzi jeden pracownik komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu właściwej do spraw kultury, jeden przedstawiciel komisji ds. nauki, oświaty, 
kultury i sportu Rady Miasta Sandomierza oraz trzy osoby zajmujące się twórczością 
artystyczną”. 
Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie powyższej poprawki. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – wniosek przyjęty. 

• W § 7 dodaje się punkt 6 w następującym brzmieniu: 

„Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego ze swojego składu”. 

Przewodniczący zaznaczył, że zmianie ulegnie liczba porządkowa tego paragrafu. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tej poprawki do projektu uchwały? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z przyjętymi 

poprawkami. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Komisja przyjęła do wiadomości pisma SKS „Wisła” z dnia 28 listopada 2017 rok i z dnia 5 

grudnia 2017 rok w sprawie nieprzedłużenia z Klubem umowy na dalszy pobór opłat na 

targowiskach miejskich oraz związanych z tym skutków finansowych w dalszej działalności. 

Ad. 8 

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

 

    Robert Kurosz 

             Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 
 
 

 
 
 

 


