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      Protokół Nr 45/8/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu  28 marca 2017 roku – RATUSZ 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, 

Oświaty Kultury i Sportu. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Jerzy Żyła, Andrzej Lebida,. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Przywitał licznie przybyłą grupę nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. 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. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego 

Centrum Kultury. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta 

Sandomierza do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

7. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Głosowano: 14 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

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. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Sebastian Rutyna – Inspektor w Centrum 

Usług Wspólnych w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 14 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

Pan Sebastian Rutyna przedstawił najważniejsze informacje dotyczące wprowadzanych 

zmian w sieci sandomierskich szkół: 

- po zastosowaniu uwag Kuratora Oświaty opracowano podział szkół, gimnazja zostają 

włączone do szkół podstawowych. Gimnazjum Nr 1 do SP Nr 4; Gimnazjum Nr 2 do SP Nr 3. 

- od 1 września dyrektorzy Gimnazjów zostają wicedyrektorami placówek do których są 

włączone ich jednostki. 

 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Sandomierza - zapewnił, że treść projektu uchwały była 

analizowana szczegółowo i wypracowano najlepszą z możliwych koncepcję reorganizacji 

placówek. „Praca była trudna ponieważ należało uwzględnić zdanie Kuratora oraz zdanie 

Państwa Nauczycieli, którzy brali udział w dyskusji o reformie oświaty”. 

 

Głos zabrali nauczyciele szkół podstawowych, którzy wyrazili między innymi obawy związane 

z dalszym zatrudnieniem. „Boimy się o nasze stanowiska pracy, a jako nauczyciele szkół 

podstawowych nie powinniśmy się tego obawiać przecież likwidowane są gimnazja”. 

 

Głos zabrali nauczyciele gimnazjów wskazując, że potencjał intelektualny grupy nauczycieli 

gimnazjów należy dobrze wykorzystać „nie można postawić na tym znaku „0”, jest to grono 

ludzi wykształconych i doświadczonych w pracy z młodzieżą starszą” 

 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że jako nauczyciele mieliśmy 

zapewnienie Burmistrza, że nikt nie straci pracy „ważne jest również dla miasta odpowiednie 

wykorzystanie budynków pozostających po gimnazjach” 

 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Pan Robert Kurosz zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna ( jeden z  radnych był nieobecny 

podczas głosowania) 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Wojciech Dumin – Dyrektor 

Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Powiedział, że „zmiana dotyczy zapisu o wprowadzeniu usług przewodnickich” 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna (4 radnych było nieobecnych podczas 

glosowania). 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta 

Sandomierza do Rady Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna (4 radnych było nieobecnych podczas 

glosowania). 

 

Ad. 7 

Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zapoznanie się z treścią pism skierowanych do 

komisji. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

komisji. 

 

     Robert Kurosz 

   Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 


