
 

1 
 

Protokół Nr 18/16/2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

3 grudnia 2015 roku 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: 

Janusz Czajka, 

Wojciech Czerwiec. 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2  

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek udzieliła głosu obecnemu na posiedzeniu Panu Karolowi 

Buremu – Prezesowi Ludowego Klubu Sportowego w Sandomierzu. 

Mówca zwrócił uwagę radnych, że w projekcie budżetu na 2016 rok nie zostały ujęte zadania 

dotychczas dotowane przez miasto z zakresu działalności Chorągwi Rycerstwa 

Sandomierskiego i klubu sportów siłowych. Wyraził swoje zaniepokojenie i obawy co do 

dalszego funkcjonowania tych jednostek bez wsparcia ze strony miasta. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że jednostki które „zarabiają na siebie nie mogą być 

dotowane przez miasto”. 

Pan Karol Bury poprosił radnych o poparcie i uwzględnienie w budżecie miasta środków na 

dalszą działalność Chorągwi. 

Komisja wysłuchała obszernej informacji na temat działalności klubu bokserskiego - MKS 

Ring Sandomierz przedstawionej przez Pana A.C.*) założyciela klubu. 

Radni z uznaniem wypowiadali się o planach rozwoju tego sportu wśród sandomierskiej 

młodzieży. 

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

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.(zakupy 

inwestycyjne w SP Nr 1). 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015  

r. (dofinansowane zakupu sprzętu komputerowego dla MBP). 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta 

Sandomierza na lata 2015-2025. 

7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

- pismo Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - znak: MOS-0301/44/15 z dnia 

27.11.2015 r. -  w sprawie dofinansowania działalności Muzeum w 2016 roku. 
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- pismo Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego – znak: L.dz. 42/XI/2015 z dnia 

13.11.2015 r – dot.  organów założycielskich Studium Generale Sandomiriense. 

8. Wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i nie wniosła uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu, 

zapytała kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.(zakupy 

inwestycyjne  dla Szkoły Podstawowej Nr 1). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu 

Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu, zapytała kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015  

r. (dofinansowane zakupu sprzętu komputerowego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Sandomierzu). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu, zapytała kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na 

lata 2015-2025. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Katarzyna Kondziołka – Kierownik Referatu Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych. 

Pan Robert Pytka poprosił o uzupełnienie spisu organizacji pozarządowych działających na 

terenie miasta Sandomierza o: MUKS „Piątka” Sandomierz i Stowarzyszenie „Sandomierskie 

Sztalugi”. 

W dyskusji jednomyślnie uznano uwagę za słuszną. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 

dokumentu. Zapytała, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 7 

Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 

Komisja zapoznała się z pismem Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - znak: MOS-

0301/44/15 z dnia 27.11.2015 r. -  w sprawie dofinansowania działalności Muzeum w 2016 

roku. 

Komisja zapoznała się z pismem Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego – znak: L.dz. 

42/XI/2015 z dnia 13.11.2015 r. – dot.  organów założycielskich Studium Generale 

Sandomiriense. 

Ad. 8 

Wnioski radnych: 

Pan Marcin Marzec wnioskuje o: 

- wykonanie czasowego zadaszenia tzw. "balonu" na boisku orlik przy Szkole Podstawowej  

nr 1 w Sandomierzu,  

- określenie na poziomie 10 % (a nie 20% jak to było do tej pory) wkładu  jaki stowarzyszenia 

muszą wykazać ubiegając się o wsparcie w konkursach na 2016 r.  

Mówca złożył zapytanie: 

- Kiedy odbyło się spotkanie Sandomierskiej Rady Sportu w 2015 r., jaka była tematyka tego 

spotkania i czy można  zapoznać się z protokołem z tego spotkania?  

- Kiedy trenerzy prowadzący te zajęcia AMO (Akademii Młodych Orłów) podpiszą umowy  

i otrzymają wynagrodzenie za swoją pracę? 

Poprosił o zwrócenie uwagi na sposób podawania informacji na stronie internetowej miasta. 

Powiedział, że  „01.12.2015 r. ukazała się szczegółowa, bogato opisana, zarówno w tytule jak 

i w treści, informacja mówiąca o znaczących osiągnięciach sportowych Gimnazjum  

nr 1 w Sandomierzu w 2015 r, które zajęło wysokie VI miejsce w wojewódzkiej klasyfikacji 

sportowej. Zastanawiające jest to, że w tym samy miejscu w sposób zdawkowy, prawie 

niezauważalny na samym końcu nadmieniono, że SP 1 w Sandomierzu osiągnęła II miejsce  

w tej samej wojewódzkiej klasyfikacji sportowej szkół w 2015 r. Z czego to wynika, że na 

internetowej stronie miasta - przynajmniej w równym stopniu - nie chwalimy się pięknymi 

sukcesami naszych szkół? A przecież logika podpowiada, że ten kto zdobywa wyższe miejsce 

w rywalizacji sportowej powinien być bardziej doceniony od tego drugiego”.  

Ad. 9 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

  

Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Przewodnicząca Komisji 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych został y 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.). 
 


