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Protokół Nr 42/5/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 28 lutego 2017 roku 

posiedzenie wspólne 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: Janusz Czajka, Wiesława 

Sabat, Piotr Majewski, Sylwester Łatka. 

Nieobecni członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji: Sylwester Łatka, 

Piotr Majewski, Wiesława Sabat. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie  wspólne komisji. 

Ad. 2  

Przewodniczący przedstawił projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji na temat wdrażania reformy oświatowej w Sandomierzu – (CUW) 

4. Omówienie regulaminu Budżetu Obywatelskiego (PŚZ) 

5. Zapoznanie się z projektami promocji Sandomierza – Referat Kultury, Promocji, 

Sportu i Turystyki. 

6. Ocena stanu sportu, działalności klubów sportowych i wykorzystania obiektów 

sportowych w Sandomierzu (MOSiR, kluby) 

7. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 13 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu powiedziała 

między innymi, że „podstawą do podjęcia działań wdrażających reformę oświatową  

są: oprócz ustawy o reformie oświaty, akty wykonawcze, które nie zostały jeszcze 

opublikowanie. Nie dysponujemy też wytycznymi co do opracowywania regulaminów 

organizacyjnych szkół.   

W nadchodzącym roku szkolnym nie przewidujemy większych zmian w obłożeniu szkół oraz 

pracy nauczycieli. Pierwsze zmiany będą odczuwalne za dwa trzy lata”. 

Radna Frańczak- Szczepanek  wyraziła swoje uwagi co do planów  zagospodarowania 

budynku po Gimnazjum Nr 1 „słyszałam od mieszkańców, że do tego budynku ma być 

przeniesiony Urząd Miasta” Radna jest zadania, że budynek powinien służyć nadal jako 

szkoła. 
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Radny Andrzej Lebida powiedział, że „błędem będzie takie wykorzystanie budynku, podczas 

gdy planowana jest budowa Przedszkola Nr 6  i żłobka. Uważa, że optymalnym rozwiązaniem 

jest przeniesienie Przedszkola Nr 6 i utworzenie żłobka w budynku obecnej Szkoły 

Podstawowej Nr 4, natomiast w budynku obecnego Gimnazjum Nr 1 powinna mieć siedzibę 

Szkoła Podstawowa Nr 4. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że temat zagospodarowania budynku gimnazjum „jest 

sztuczny, jest za wcześnie żeby o tym mówić” 

Radny Robert Pytka powiedział, że informacje o sposobie zagospodarowania budynku podał 

Burmistrz do publicznej wiadomości, osobiście odebrał kilkadziesiąt telefonów z pytaniami 

na ten temat. 

Radny Andrzej Bolewski stwierdził, że nie należy „nakręcać tego tematu”. 

W dyskusji padło pytanie o ewentualnym wprowadzeniu „dwuzmianowości w szkołach” 

Pani Tamara Socha powiedziała, że takiego rozwiązania nie bierze się pod uwagę. 

Ad. 4 

Pani Lidia Sulicka – Tworek – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

przedstawiła informacje o zasadach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego. 

W dyskusji poruszono tematy: 

- możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez kluby sportowe, 

- zasadności wprowadzenia zmian w regulaminie budżetu dotyczących zmniejszenia 

wymaganej liczby osób popierających wniosek, 

- sposobu realizacji zadań, które zostały wyłonione w Budżecie Obywatelskim. 

Radny Piotr Chojnacki zgłosił wniosek o przeniesienie środków przeznaczonych w budżecie  

na organizację Festynu Dożynkowego w „Nadbrzeziu” z Referatu Kultury Promocji, Sportu  

i Turystyki do realizacji przez Sandomierskie Centrum Kultury. 

Pan Robert Kurosz zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku? 

Głosowano: 10 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty. 

Ad. 5 

Komisja wysłuchała obszernej wypowiedzi Pana Dariusza Sochy – Kierownika Referatu. 

 Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

Mówca powiedział między innymi: 

- główny nośnik promocji to Internet, powoli odchodzimy od ogłoszeń w prasie, 

- kładziemy nacisk na obecność w radio i tv również w radiostacjach lokalnych 

- nadal jesteśmy obecni na ważnych krajowych targach turystycznych, 

- mamy bogate zaopatrzenie w  gadżety, druki, ulotki o mieście. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na ciągle niedoceniony w promocji miasta teren Gór 

Pieprzowych. 

Ad. 6 

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

poinformował, że „ogólnie stan techniczny obiektów sportowych jest dobry”. 

Prowadzone są wiosenne przeglądy obiektów.  

Mówca podkreślił, że ważną sprawą dla Jednostki jest wykonanie remontów: 
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- basenu letniego przy ul. Portowej wraz z zapleczem, 

- placu zabaw w Parku Piszczele. 

Pan Paweł Wierzbicki poinformował o planowanym nowym sposobie wykorzystania terenu 

Bulwaru nad Wisłą poprzez wprowadzenie usług komercyjnych. 

W dalszej części spotkania omówiono sprawy związane z działalnością klubów sportowych. 

Obecny na posiedzeniu Pan Sebastian Wieczorek – Prezes SKS „Wisła” powiedział, że „od lat 

klub boryka się z problemem gdzie trenować. Brak boiska treningowego powoduje, że nie 

tylko rosną koszty utrzymania klubu, ale też nadmiernie eksploatuje się murawę stadionu.  

W chwili obecnej murawa jest w bardzo złym stanie”. 

Omówiono możliwości trenowania piłki nożnej na boisku przy szkole w Mokoszynie, albo  

pozyskania terenów od Wspólnoty Gruntowej „Nadbrzezie”,  

- Przedstawiciele klubów sportowych zwrócili uwagę na potrzebę wykonania zadaszenia nad 

całym boiskiem Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

Radny Marcin Marzec zapytał, dlaczego nie organizuje się w Sandomierzu międzyszkolnych 

zawodów sportowych. Wyjaśnił, że do tej pory nie udało się rozwiązać problemu 

dotyczącego zakresu obowiązków nauczyciela W-F, od którego wymaga się, aby przy takich 

zawodach był jednocześnie: trenerem, opiekunem grupy i sędzią. Radny uważa, że słusznie 

nauczyciele boją się tak dużej odpowiedzialności. 

Radni zapytali czy działa jeszcze Międzyszkolny Związek Sportowy i w jakim zakresie. 

Ad. 7 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 8 

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

 

Robert Kurosz – przewodniczący obrad 

 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 


