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7 października 2015 roku
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca
Komisji.
Obecni jak w załączonej liście obecności.
Nieobecny:
Janusz Czajka,
Wojciech Czerwiec,
Robert Pytka.
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. Strategia rozwoju kultury w Sandomierzu (część III).
4. WNIOSKI.
5. Zamknięcie obrad.
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.
Ad. 3
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek przekazała na ręce obecnych kserokopię dokumentu swojego autorstwa - o tytule: „Strategia rozwoju kulturalnego miasta Sandomierza
wypracowana podczas posiedzeń Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Sportu
w Sandomierzu” (Załącznik do niniejszego protokołu).
Poprosiła obecnych o wniesienie uwag i sugestii do tego opracowania.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Dariusz Socha – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Sandomierzu - powiedział między innymi o potrzebie opracowywania strategii
rozwoju kultury w Sandomierzu. Jasno sformułowana WIZJA strategii pozwoli wyznaczyć
kierunek działania władz miasta i jednostek współpracujących, rozplanować w czasie
i skonkretyzować zadania do wykonania i w końcu osiągnąć zamierzony efekt. Mówca zgłosił
gotowość współpracy w kreowaniu kierunków rozwoju kulturalnego Sandomierza
i otwartość na wszelkie propozycje i pomysły, służące rozwojowi kultury
w naszym mieście.
Pan Wojciech Dumin – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury – przypomniał, że
spotkania poświęcone strategii pokazały wiele ciekawych pomysłów do wykorzystania
w promocji Sandomierza. Zwrócił uwagę słuchaczy, że każde przedsięwzięcie zarówno
promocyjne jak i kulturalne jest związane z kosztami – „kultura jest dziedziną nie
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przynoszącą zysku finansowego. Chcąc podjąć jakiekolwiek działania w tym zakresie należy
mieć świadomość jakim budżetem dysponujemy”.
W dyskusji głos zabrali także:
Radny Marcin Marzec,
Radny Marceli Czerwiński.
W posiedzeniu Komisji wzięły udział – licznie przybyłe – pracownice Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Sandomierzu, które przedstawiły działalność placówki wskazując na jej
profesjonalizm i szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, wykraczającą poza ramy
działalności bibliotecznej.
(Radny Marcin Marzec opuścił salę obrad – Komisja nie posiada wymaganego quorum)
Mówiono między innymi o współpracy MBP w Sandomierzu z przedszkolami i szkołami,
organizowanych spotkaniach z literatami, prowadzeniu cyklicznych spotkań z poezją,
dyskusyjnego klubu książki i inne.
Radni z uznaniem wypowiadali się o działalności tej placówki.
Pani B.C*) – pracownik MBP w Sandomierzu – w imieniu całego zespołu przedstawiła prośbę
o „docenienie płacy sandomierskich bibliotekarzy i udzielenie podwyżki każdemu
pracownikowi w wysokości 500 zł (….). Czujemy się niedocenieni, nasze wynagrodzenie jest
dużo niższe niż średnia (…) Przez wiele lat nie otrzymywaliśmy podwyżek(…). Dziękujemy za
już otrzymane wsparcie, prosimy o wyrozumiałość. (…) Niektórzy z nas pracują tu już 30 lat, z
czym pójdą na emeryturę?”
Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek zapewniła, że będzie popierać prośbę pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu. Podziękowała obecnym za udział
w posiedzeniu.
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła, że – ze względu na brak quorum - Komisja
wypowie się na temat przedstawionego projektu „Strategii” w innym terminie i zamknęła
posiedzenie Komisji.

Agnieszka Frańczak-Szczepanek
Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

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.).
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