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Protokół Nr 39/2/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 23 stycznia 2017 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Janusz Czajka, Andrzej Lebida, Wiesława Sabat. 

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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamkniecie obrad. 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – dyrektor Centrum 

Usług Wspólnych w Sandomierzu. 

Podczas omawiania granic obwodów szkół w poszczególnych latach (Załączniki Nr 1 i 3 do 

projektu uchwały) Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 zwrócili 

uwagę na wprowadzenie niepraktycznego podziału ul. Mickiewicza na numery parzyste  

i nieparzyste. Zasygnalizowano także potrzebę przesunięcia granic w ulicach: Warzywnej  

i Sadowniczej. 

Radni w dyskusji zwrócili uwagę, że w przypadku ul. Mickiewicza proponowany w projekcie 

podział wydłuża drogę dzieci do szkół.  

Radny Andrzej Bolewski złożył wniosek o wprowadzenie stosownych zmian do projektu 

uchwały na dzisiejszym posiedzeniu i poprosił dyrektorów szkół o ich sprecyzowanie. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że dyrektorzy szkół przedstawili kilka propozycji zmian  

w Załączniku Nr 1 i 3 projektu uchwały, aby prawidłowo, bezbłędnie dokonać poprawek nie 

można ich przyjmować chaotycznie. W związku z tym zarządził przerwę w celu dokładnego 

sprecyzowania wniosku radnego Andrzeja Bolewskiego. Poprosił Pana Waldemara Goska – 

Dyrektora SP nr 1 i Panią Elżbietę Sobolewską – Dyrektora SP nr 2 o zredagowanie tych 

poprawek. 
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PRZERWA. 

Pan Robert Kurosz wznowił obrady, przypomniał, że na wniosek Przewodniczącego Rady 

Miasta zostały opracowane poprawki do omawianego projektu uchwały. Poprosił Pana 

Waldemara Goska o odczytanie poprawek. 

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały: 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Kolumna 4 (rok szkolny 2017/2018) po słowach Różana, skreśla się: Sadownicza i nawias; po 

słowie Warzywna skreśla się: nawias; kolumna 5 (rok szkolny 2018/2019) po słowach 

Różana, skreśla się: Sadownicza i nawias, po słowie Warzywna skreśla się nawias. 

Szkoła Podstawowa nr 2  

Kolumna 4 (rok szkolny 2017/2018) po słowach Adama Mickiewicza w nawiasie skreśla się: 

nieparzyste. Wersja nawiasu po poprawce brzmi: (numery do nr 31);  

Kolumna 5 (rok szkolny 2018/2019) wprowadza się taką samą zmianę jak w kolumnie 4. 

Szkoła Podstawowa nr 4 

Kolumna 4 (rok szkolny 2017/2018) po słowach Adama Mickiewicza nawias otrzymuje 

brzmienie: (numery od 32 i wszystkie powyżej). Po słowie Sadownicza skreśla się nawias, po 

słowie Stara Prochownia skreśla się: Warzywna i nawias  

Taką samą zmianę wprowadza się w kolumnie 5. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że wniosek radnego Andrzeja Bolewskiego jest 

doprecyzowany. Poprosił o przyjęcie przedstawionych poprawek w Załączniku Nr 1 do 

projektu uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty 

Pan Robert Kurosz poprosił o odczytanie zmian do załącznika nr 3 

Załącznik nr 3  

Szkoła Podstawowa nr 1 

Kolumna 4 (projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019r.) po słowach Różana, 

wykreśla się słowa: Sadownicza i nawias; po słowach Warzywna skreśla się nawias 

pozostawiając wyłącznie słowo Warzywna. 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Kolumna 4 (projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019r.) po słowach Adama 

Mickiewicza zmienia się brzmienie nawiasu na: (numery do nr 31), 

Szkoła Podstawowa nr 4 

Kolumna 4 (projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019r.) po słowach Adama 

Mickiewicza zmienia się brzmienie nawiasu na: (numery od 32 i wszystkie powyżej). 

Po słowach Sadownicza wykreśla się nawias; po słowach Stara Prochownia wykreśla się 

słowa Warzywna i nawias. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie powyższych poprawek. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Pani Tamara Socha poinformowała, że w związku z przyjętym wnioskiem o wprowadzenie 

poprawek do projektu uchwały przygotuje na sesję załączniki w wersji poprawionej. 
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Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie omówionego projektu uchwały  

z przyjętymi poprawkami. Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 12 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4, 5 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

 

 

     Robert Kurosz 

Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


