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Protokół Nr 37/18/2016 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dnia 28 grudnia 2016 roku 

posiedzenie wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz –  Przewodnicząca Komisji Nauki, 
Oświaty Kultury i Sportu. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni członkowie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu: Jerzy Żyła, Janusz Czajka, 
Andrzej Lebida, Wiesława Sabat. 
Nieobecni członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji: Wiesława 
Sabat, Andrzej Juda, Jerzy Żyła. 
Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum w obu komisjach i otworzył posiedzenie. 
Poinformował, że na Sali jest obecnych dwunastu radnych- członków Komisji budżetu  
i Finansów, w tym ośmiu członków Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji. 
Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej  

Nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9. 
4. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli 
udzielających uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej 
oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji Miasta 
Sandomierza na lata 2016-2029. 

7. Sprawy różne, między innymi: Biuletyny Informacji Publicznej szkół, system 
VULCAN i e-dziennik, internet szerokopasmowy w szkołach, strony internetowe 
szkół, wykorzystanie systemu ePUAP w szkole, poczta elektroniczna w szkołach, 
nauka programowania, infrastruktura techniczna i sportowa, żywienie, potrzeby  
w zakresie osób niepełnosprawnych, wykorzystanie domeny sandomierz.eu  
i sandomierz.pl w edukacji, polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcje 
zarządzania systemem informatycznym szkół. 

8. Zamknięcie obrad. 
Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie przedstawionego porządku obrad. Zapytał, kto 
jest za? 
Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 
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Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej  
Nr 2 w Sandomierzu ul. Mickiewicza 9. 
Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 odczytał uzasadnienie  
do projektu uchwały. 
Komisja nie wniosła uwag. 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest  
za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowano: 11 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Sebastian Rutyna – Inspektor 
Samorządowego Centrum Oświaty w Sandomierzu. 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających 
uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia 
terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Miejską Sandomierz. 
Uzasadnienie przedstawił Pan Sebastian Rutyna. 
W dyskusji radni zwrócili uwagę: 
- czy do projektu uchwały dołączone są pozytywne opinie związków zawodowych nauczycieli, 
- dlaczego, na projekcie nie ma „parafy” radcy prawnego, 
- czy projekt jest prawem miejscowym – brak zapisu o publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa, 
Radny Marcin Marzec złożył wniosek o: 
„pozostawienie punktu 2 i 3 w tabeli na poziomie obecnie obowiązującym” 
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Zapytał, kto jest za? 
Głosowano: 3 „za”, 9 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – wniosek odrzucony. 
Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto 
jest za takim wnioskiem? 
Głosowano: 9 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 
Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji Miasta 
Sandomierza na lata 2016-2029. 
Komisja bez uwag przyjęła wyjaśnienia przedstawione przez pracowników Referatu 
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. 
Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Ad. 7 

Pan Robert Kurosz – na ręce Pana Roberta Pytki - złożył podziękowania dla Rektora 
PWSZ w Sandomierzu za doprowadzenie do utworzenia w Sandomierzu filii Uniwersytetu im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
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Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek wyraziła nadzieję, że nowy przewodniczący komisji 
będzie kontynuował prace rozpoczęte przez poprzedni skład komisji. 
Obecni na posiedzeniu Mieszkańcy Sandomierza zwrócili się do radnych z apelem  
o przyjrzenie się pracy dyrektora Muzeum i problemom kadrowym, które rozwiązywane  
są w sądzie. Wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie brakiem reakcji ze strony władz miasta  
w tej sprawie. 
W związku z przedłużającą się chaotyczną dyskusją dotyczącą „prowadzenia Muzeum”, 
przewodniczący poprosił, aby Mieszkańcy wszelkie swoje uwagi złożyli do Rady Miasta na 
piśmie. 
Pan Z. P.*)– poprosił o wyjaśnienie, dlaczego przez dwa lata parter Ratusza stoi pusty, 
dlaczego do chwili obecnej nie wykorzystano pomieszczeń kamienicy Rynek 31. 
Radni opuścili salę obrad. 
Ad. 8 

Pan Robert Kurosz podziękował za udział w posiedzeniu. 
 
 
 
Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 
 
 
Protokolant: 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. Dz.U.2016.1764), 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). 

 
 


