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Protokół Nr 24/5/2016 

Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu 

29 marca 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Janusz Czajka, Jerzy Żyła. 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o możliwości wprowadzenia obowiązku nauki pływania w klasach I-II. 

4. Działalność kulturalna w mieście – spotkanie z dyrekcją Sandomierskiego Centrum 

Kultury – omówienie przygotowań do sezonu turystycznego. 

5. Zapoznanie się z informacją byłego pracownika WSHP o stanie finansowym uczelni. 

6. Rozpatrzenie pisma mieszkańców  w sprawie planowanego przeniesienia oddziału 

sześciolatków z Przedszkola Nr 5 do SP Nr 3. 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 ‘za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele uczniowskich klubów sportowych przedstawili 

propozycję wprowadzenia w sandomierskich szkołach podstawowych obowiązkowej nauki 

pływania   

w klasach I – II. 

Pan P.B.*) – reprezentujący MUKS „Foka Sandomierz” - zawnioskował, aby program pod 

nazwą „Sandomierz dla zdrowia dzieci”  został wdrożony już od września 2016 r. W klasach 

pierwszych byłaby to 1 godz. tygodniowo, w klasach drugich 2 godz.  tygodniowo. Koszt 

wprowadzenia tego programu to 150 tys. zł bez kosztów wynajęcia pływalni i opieki 

wychowawczej. Mówca podkreślił, że środki finansowe na prowadzenie tych zajęć 

pochodziłyby z budżetu gminy natomiast środki pozyskane z ministerstwa sportu 

sfinansowałyby kontynuację nauki pływania   

w klasach trzecich. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – wyrażając swoją przychylność do 

przedstawionej koncepcji podkreśliła wartości prozdrowotne nauki pływania, wskazała na 

możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel w ramach ogólnopolskiej polityki 
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zdrowotnej, przeciwdziałania otyłości i skoliozie.  „trzeba pomyśleć w perspektywie czasowej 

i podjąć działania na co najmniej   

10 lat” 

W dalszej dyskusji omówiono tematy związane z utrzymaniem klas sportowych, jakości 

prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. 

Pan M.S*) przypomniał, że na jednym z posiedzeń Komisji przegłosowano wniosek   

o wprowadzenie podziału lekcji W-F na osobne grupy dziewcząt i chłopców. 

Zapytał, dlaczego ten wniosek nie został zrealizowany? 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wniosek został przekazany wraz z protokołem   

do Burmistrza celem rozpatrzenia. 

Mówca podkreślił, że chcąc uzyskać zamierzone efekty wychowania fizycznego konieczny jest 

taki podział. Poprosił komisję o ponowne złożenie takiego wniosku do Burmistrza. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek podziękowała gościom za udział w posiedzeniu. 

Przedstawiła wniosek: 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu prosi Burmistrza o przeanalizowanie możliwości 

wprowadzenia podziału klas i oddzielne prowadzenie lekcji  wychowania fizycznego dla 

dziewcząt   

i dla chłopców. 

Komisja prosi również  o udzielenie informacji,  czy możliwe jest wprowadzenie 

obowiązkowej nauki pływania w klasach I-II finansowanych z budżetu gminy. 

Ad. 4 

Komisja przyjęła informację Pana Wojciecha Dumina - Dyrektora Sandomierskiego Centrum 

Kultury -  dotyczącą przygotowań do sezonu turystycznego `2016. 

Omówiono przygotowania do inauguracji sezonu turystycznego oraz do realizacji cyklicznych 

przedsięwzięć kulturalnych:  

- Festiwal Filmów Niezwykłych, w którym weźmie udział Pan Wojciech Smarzowski, Pan 

Marian   

Dziędziel, 

- Jarmark Jagielloński, 

- Truskawkowa Niedziela, 

- Muzyka w Sandomierzu. 

W dyskusji poruszono między innymi temat sponsoringu imprez, współpracy z Chorągwią 

Rycerstwa ziemi Sandomierskiej. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – podkreśliła, że w ciągu całego sezonu 

turystycznego   

w każdy weekend jest zaplanowane jakieś wydarzenie kulturalne. Poinformowała o 

przyjętych zasadach promocji każdego wydarzenia. Udzieliła informacji o przygotowaniach 

miasta  do Światowych Dni Młodzieży.  

Pan Dariusz Socha – kierownik Referatu Kultury Promocji, Sportu i Turystyki poinformował 
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o zaawansowaniu prac nad wdrożeniem  nowej strony internetowej miasta oraz przedstawił 

dane o bieżącej działalności Referatu w tym o uczestnictwie Sandomierza na targach 

turystycznych w Łodzi i Katowicach. 

Ad. 5,6 

Komisja zapoznała  się z informacją byłego pracownika WSHP o stanie finansowym uczelni 

oraz pismem mieszkańców  w sprawie planowanego przeniesienia oddziału sześciolatków z 

Przedszkola Nr  5 do SP Nr 3. 

Ad. 7 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że osobnym pismem zwróci się do Burmistrza o 

udzielenie informacji w następujących kwestiach: 

Czy istnieje możliwości wprowadzenia podziału klas i oddzielne prowadzenie lekcji  

wychowania fizycznego dla dziewcząt i dla chłopców. 

Czy możliwe jest wprowadzenie od września 2016 r. obowiązkowej nauki pływania w klasach 

I-II, finansowanej z budżetu gminy. 

Ad. 8 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

 

     Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

   Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 
Protokołowała: 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.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze zm.). 

 

 

 

 

 


