
 

1 
 

       Protokół Nr 51/14/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

  w dniu 27 listopada 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury  

i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Lebida. 

Obecnych: 7 (siedmiu)członków komisji. 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach  prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz. 

4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 

2016/2017. 

5. Ustalenie terminu posiedzenia Komisji w sprawie opiniowania projektu budżetu miasta na 

2018 rok.  

6. Pisma skierowane do komisji: 

-LKS „Sandomierz” w sprawie dotowania sekcji sportów siłowych i Chorągwi 

Rycerstwa ziemi Sandomierskiej. 

7. Sprawy różne, wnioski. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za’, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”(Radny A. Bolewski – nieobecny podczas 

głosowania) 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć doradców zawodowych w szkołach  prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – dyrektor Centrum 

Usług Wspólnych w Sandomierzu. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – opinia pozytywna.(Radny  

A. Bolewski nie głosował) 

Ad. 4  

Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2016/2017. 

Pani Tamara Socha przedstawiła ogólne dane z realizacji zadań oświatowych – dokument stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

W dyskusji omówiono między innymi: 

-  sprawy związane z zaspokojeniem zapotrzebowania na żłobek w lewobrzeżnej części miasta, 
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- koncepcje adaptacji Szkoły Podstawowej Nr 4, 

-  plan budowy nowego przedszkola Nr 6. 

Radni bez uwag przyjęli przedstawioną informację. 

Ad. 5 

Ustalenie terminu posiedzenia Komisji w sprawie opiniowania projektu budżetu miasta na 2018 rok.  

Przewodniczący obrad zaproponował termin posiedzenia – 30 listopada 2017 r godz. 10.00. 

Radni jednomyślnie zaakceptowali podany termin. 

(Radny Robert Pytka opuścił salę obrad, obecnych 6 (sześciu)  członków komisji) 

Ad. 6 

Komisja zapoznała się z pismem LKS „Sandomierz” w sprawie dotowania sekcji sportów 

siłowych i Chorągwi Rycerstwa ziemi Sandomierskiej. 

Komisja opracowała wniosek do Burmistrza Sandomierza. 

„Prosimy o przeanalizowanie możliwości dofinansowania przygotowań do zawodów 

Mistrzostw Świata zawodnika LKS „Sandomierz” w latach 2017/2018, oraz wykorzystania 

wizerunku Pani Katarzyny Dudek w promocji Królewskiego Miasta Sandomierza” 

Głosowano: 5 „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty - (Radny  

A. Bolewski nie głosował). 

Ad. 7 

Sprawy różne. 

Radny Andrzej Bolewski poprosił, aby na jednym z posiedzeń komisji przeanalizować temat 

funkcjonowania WSHP w Sandomierzu. Stwierdził, że Radni powinni wiedzieć: 

   - „jaki jest stan faktyczny majątku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej, 

 - jak doszło do tego, że miasto dało majątek uczelni, 

 - jak doszło do zajęcia komorniczego tego majątku i kto reprezentował interesy miasta” 

Ad. 8 

Przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

    Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


