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Protokół Nr 40/3/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 8 lutego 2017 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 
Kultury i Sportu. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Nieobecni: Janusz Czajka, Wiesława Sabat, Sylwester Łatka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, 
Andrzej Gleń. 
Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 
Ad. 2  

Przewodniczący przedstawił projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przedstawienie informacji o realizowanych oraz planowanych inwestycjach  

i remontach w placówkach oświatowych, MOSiR i SCK w latach 2017-2018 
(referuje Wydział TI).  

4. Informacja o pozyskanych w 2016 roku środkach zewnętrznych na cele   
oświatowe i sposobie ich wykorzystania (referuje Wydział TI i PŚZ). 

5. Informacja o planowanych w 2017 roku naborach wniosków o dofinansowanie 
zadań oświatowych – szkolnictwo, MOSiR i SCK (referuje Wydział PŚZ). 

6. Informacja o programach - z zakresu oświaty, kultury i sportu - do których 
przystąpi Gmina Sandomierz w 2017 roku.   
- w tym omówienie zasad przekazywania informacji o możliwościach uczestnictwa 
w naborach - komunikacja między Wydziałem PŚZ a jednostkami pozostającymi  
w strukturze miasta.  

7. Omówienie potrzeb remontowych w sandomierskich placówkach oświatowych, 
MOSiR i SCK (referują dyrektorzy jednostek). 

8. Sprawy różne, wnioski komisji. 
9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 11 „za” – jednogłośnie. 
Ad. 3 

Pan Robert Kurosz na wstępie powiedział, że dzisiejsze posiedzenie ma charakter 
problemowy. Radni chcą się zapoznać z potrzebami remontowymi placówek oświatowych 
oraz planami ich rozwoju z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 
Poprosił przedstawicieli Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego o przedstawienie informacji  
o - prowadzonych i planowanych do przeprowadzenia - remontach w placówkach 
oświatowych. 
Pani Sylwia Żołyniak – Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym powiedziała między 
innymi: 
Remonty w 2017r.  w szkołach podstawowych mają zaplanowane w budżecie środki  

w wysokości - 234.000,00 zł 

W Szkole Podstawowej nr 2 będzie to  remont podłóg w salach oraz wymiana stolarki 

drzwiowej wewnętrznej. 

W Szkole Podstawowa nr 4 - remont korytarzy. 
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Środki przeznaczone na remont Przedszkoli – 112.000,00 zł 
Przedszkole nr 1 – wymiana instalacji elektrycznej w małej sali zajęć oraz pomieszczeniu 
intendenta, remont szatni pracowników kuchni, cyklinowanie i lakierowanie schodów 
wewnętrznych. 
Oddział Przedszkola nr 1 – wymiana drzwi do kabin (toalety) dla dzieci oraz personelu, 
Przedszkole nr 3 – wymiana stolarki okiennej 
Przedszkole nr 7 – wymiana bramy wjazdowej i furtki. 
Remonty gimnazjów kwota  - 420.000,0 zł  
Gimnazjum nr 1 – remont podłogi w sali gimnastycznej 
Gimnazjum nr 2 – malowanie korytarzy 

 
Planowane inwestycje w 2017r. w placówkach oświatowych: 
Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 (środki w budżecie – 
500.000,00zł , zadanie jednoroczne) - potrzeba około 1.200.000,00zł 
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 (środki w budżecie – 50.000,00zł, 
zadanie jednoroczne) – potrzeba około 75.000,00zł  
 
Planowane inwestycje (MOSIR, SCK) w  2017 r.  
Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24 – opracowanie dokumentacji technicznej 
(środki w budżecie na 2017r. – 90.000,00zł) 
Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 (środki w budżecie na 2017r. – 
73.185,00 zł) 
Przebudowa Skate Parku Piszczele - (środki w budżecie na 2017r. – 90.000,00zł) 
Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (środki 
w budżecie na 2017r. – 525.000,00 zł) – zadanie wieloletnie 1.500.000,00zł 
Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – projekt - (środki w budżecie na 2017r.– 200.000,00zł). 
 
Ad. 4-6 

Przewodniczący komisji poprosił przedstawiciela Wydziału Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych o przedstawienie danych o pozyskanych środkach na dofinansowanie 
remontów w szkołach. 
Pani Lidia Sulicka-Tworek – Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 
powiedziała między innymi:  
Projekty, które otrzymały dofinansowanie: 
1. Projekt pn. „Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy w Gimnazjum nr 2”.  
Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych– 70 000,00 PLN. 
 
2. Projekt pn. „Rozwijamy nasze talenty!”. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego - 263 943,50 PLN. Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost 

jakości edukacji przedszkolnej. Projekt otrzymał dofinansowanie. 
3. W listopadzie Gmina Sandomierz złożyła wniosek na realizację projektu inwestycyjnego 
pn. „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta 
Sandomierza” w ramach Działania 7.4. RPO WŚ. Wnioskowana kwota dofinansowania to 
2 500 000,00 PLN. Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2017 roku. 
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Projekt, który nie otrzymał dofinansowania: 
Projekt partnerski pn. „TIK, czyli Czas na Twórcze i Kreatywne Gimnazja”.  
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Gminy 
Sandomierz - 383 019,84 PLN. Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego 

w budowaniu kompetencji kluczowych. 
Szkoły podstawowe w 2016 roku nie aplikowały o środki zewnętrzne w ramach RPO WŚ, 
Poddziałanie 8.3.2. ponieważ nie spełniały kryterium dostępu, tj. wyniki sprawdzianów 
szóstoklasistów były wyższe od średnich wyników dla województwa świętokrzyskiego. 
 
Mówczyni podkreśliła, że godnie z harmonogramem naborów RPO WŚ do chwili ogłoszenia 
Konkursu nie wiadomo kto, na jakie zadanie i na jakich warunkach może aplikować o środki 
zewnętrzne. 
 
Informacje o możliwościach uczestniczenia w naborach, każdorazowo, po ogłoszeniu 
konkursu przekazywana jest droga mailową do instytucji, które mogą wziąć w nich udział. 
 
W dyskusji poruszono między innymi sprawy: 
-   remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1, 
- budowy zadaszenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i pozyskania środków 
zewnętrznych w ramach programu ogłoszonego prze Ministerstwo Sportu. 
Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – powiedziała, że ta możliwość była przedmiotem 
analizy. Warunkiem przystąpienia do tego programu było posiadanie ważnego pozwolenia na 
budowę i możliwość wejścia na teren budowy. 
Pani Lidia Sulicka Tworek poinformowała, że  w drugim kwartale będziemy mogli złożyć 
wnioski pod warunkiem opracowania dokumentu: Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół 
Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że już 15 lutego, odbędzie się spotkanie mające na celu 
rozpoczęcie prac nad opracowaniem tego dokumentu. 
W dalszej części dyskusji poruszono sprawy: 
- budowy Parku Piszczele, 
- zainstalowania windy na basenie, 
- zagospodarowania oszczędności z przystąpienia do grupy zakupowej gazu, 
Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że w ramach grupy zakupowej gmina zaoszczędziła 
98 000,00 zł. Za zgodą Rady środki te zostały przeznaczone na zakup łóżek do oddziału 
paliatywnego i na płace dla nauczycieli i pracowników szkół 
W dalszej dyskusji omówiono plany związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na 
pracownie przyrodnicze w szkołach. 
Pani Katarzyna Zioło zapewniła, że władze miasta i Referat Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych na bieżąco śledzą nabory wniosków i dopasowują do nich potrzeby. „Żeby 
skutecznie korzystać ze środków zewnętrznych należy mieć siatkę potrzeb,  i my mamy taką 
siatkę potrzeb”. Poprosiła radnych, aby nie sugerować się tytułem naboru. Należy zapoznać 
się z regulaminem, który określa między innymi jakie podmioty są uprawnione do 
aplikowania.  
Radny Jacek Dybus wyraził swoje wątpliwości co do poprawności przepływu informacji 
pomiędzy, Referatem PŚZ a dyrektorami szkół. 
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Pani Lidia Sulicka – Tworek zapewniła, że miasto wykorzystuje każdą możliwość, aby 
pozyskać środki zewnętrzne. Referat jest w stałym kontakcie ze wszystkimi placówkami 
podległymi miastu.  
Radny Robert Pytka podkreślił, że wiele wątpliwości w sprawie aplikowania o środki 
zewnętrze stwarza fakt, że „jesteśmy na granicy województw. Województwo podkarpackie 
korzysta już z pozyskanych środków a woj. świętokrzyskie jeszcze nie ogłosiło naboru. To 
może stwarzać wrażenie że nie przystępujemy do konkursów” 
Przewodniczący komisji podziękował za przedstawienie informacji. 
 
Ad. 7 

Omówienie potrzeb remontowych w sandomierskich placówkach oświatowych, MOSiR i SCK 

(referują dyrektorzy jednostek). 

Komisja wysłuchała obszernych wystąpień dyrektorów jednostek podległych miastu. 
Pan Mieczysław Dygas– Dyrektor Gimnazjum  Nr 1 -  powiedział między innymi o potrzebie 
kapitalnego remontu sali gimnastycznej, docieplenia budynku i naprawy ogrodzenia. 
Pan Kazimierz Krzelowski – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 – powiedział o potrzebie wymiany 
okien, malowania korytarzy i naprawy ogrodzenia. 
Pani Elżbieta Sobolewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – powiedziała, że jest wiele 
potrzeb remontowych,  z których najważniejsze to: naprawienie muru oporowego od strony 
ul. Mickiewicza, wymiana wykładzina podłogach, naprawa schodów na strych. 
Pani Małgorzata Szuba – Dyrektor Szkoły Podstawowa Nr 4 – powiedziała o potrzebie 
wymiany instalacji elektrycznej całego budynku, wymiany grzejników, remont dachu.  
Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – powiedział o konieczności 
wymiany podłogi w Sali gimnastycznej, wymiany instalacji c.o. oraz odnowienie elewacji 
budynku. 
Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji powiedział między 
innymi o robotach koniecznych do wykonania w tym roku na basenie letnim przy ul. 
Portowej. Wartość tych robót oszacował na około 280 000,00 zł. Poinformował  
o potrzebnych remontach: 
- wadliwie wykonanego tarasu stadionu sportowego, 
- placu zabaw na Bulwarze nad Wisłą i przy ul. Żółkiewskiego, 
- parkietu w hali sportowej. 
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury – przedstawił plan 
remontów: 
Budynek Portu Kultury –  
-modernizacja Sali wielofunkcyjnej w celu dostosowania jej do funkcji widowiskowej, wraz  
z wyposażeniem w sprzęt kinotechniczny, elektroakustyczny oraz oświetlenie, 
- wykonanie nowego poszycia dachowego nad salą widowiskową 
Dom Kultury 
- naprawa elewacji i zadaszenia nad wejściem głównym 
- naprawa tarasu wokół budynku 
- remont Sali kameralnej ( usunięcie zawilgocenia ścian i wymiana podłogi) 
- remonty pomieszczeń pracowni muzycznej i plastycznej. 
Przewodniczący obrad podziękował obecnym za udzielenie informacji. 
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Ad. 8 

Radni zwrócili uwagę na obowiązek wykonywania w placówkach publicznych przeglądów 
technicznych w celu wyeliminowania usterek zagrażających bezpieczeństwu. 
 
Obecny na posiedzeniu Pan Z. P.)* – mieszkaniec Sandomierza -  zapytał, czy wzorem 
„Stalowej Woli sandomierski urząd będzie udzielał bezpłatnych porad organizacjom 
samorządowym” 
Przypomniał, że rok 2017 to między innymi ważna 80-ta rocznica powstania Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. Zapytał, „czy robicie coś pod tym kątem” 
Zwrócił się do obecnych o czynne włączenie się w obchody 150-tej rocznicy urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego – Honorowego Obywatela Sandomierza. 
Przedstawił ramowy program obchodów tej rocznicy. 
Pan Robert Kurosz poprosił dyrektorów szkół o włączenie się w organizację tego 
przedsięwzięcia. 
Ramowy program obchodów zostanie przesłany mailem do dyrektorów szkół. 
 
Ad. 9 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 

Robert Kurosz - Przewodniczący Komisji  
 
 
 
 
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.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). 

 

 

 


