Protokół Nr 60/7/2018
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 2 lipca 2018 roku
Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki,
Oświaty Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności.
Nieobecni: Andrzej Lebida, Marcin Marzec, Robert Pytka.
Ad. 1
Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z projektem Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.
4. Podsumowanie osiągnięć uczniów sandomierskich szkół w roku szkolnym 2017/2018.
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Sandomierz.
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXII/285/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz
za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą Nr XLV/391/2010 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 stycznia 2010 roku.
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności Wydawnictwa Samorządowego „Tygodnik
Nadwiślański” sp. z o.o. oraz Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej za 2017 rok.
9. Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie zgłoszonej przez mieszkańca
Sandomierza dotyczącej umieszczenia repliki obrazu Jana Pawła II jako elementu
katolickiego w Bramie Opatowskiej.
10. Sprawy różne, wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
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Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie.
Ad. 3
Zapoznanie się z projektem Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza.
Radny Robert Kurosz zaprezentował członkom Komisji projekt Statutu.
Poinformował, że:
„Podczas konsultacji zorganizowanych w Ratuszu dniu 20.06.2018r. omówiono projekt
Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza i przedstawiono obecnym propozycje
zapisów tego dokumentu, są to między innymi:
- termin wyborów - 25 listopada br.
- termin wydania stosownych zarządzeń przez Burmistrza - 30 września br.
- możliwości wyboru 3 członków rady spoza sandomierskich szkół oraz warunków tego
wyboru. Projekt Statutu został przesłany wszystkim zainteresowanym do dalszych
konsultacji, z prośbą o wniesienie poprawek do 17 września 2018 r.
Planuje się uchwalenie Statutu w dniu 26 września 2018 r. – jest to termin do ustalenia
z Przewodniczącym Rady Miasta Sandomierza. Ma się odbyć również konkurs na wizualizację
pieczęci i logo Młodzieżowej Rady Miasta – konkurs może trwać od 5 września 2018 r. do 21
września 2018 r. Rozstrzygnięcia w tej sprawie nastąpią podczas głosowania nad uchwałą
powołującą radę w dniu 26 września 2018 r. lub w przeddzień głosowania (…). Projekt
zostanie przekazany do zaopiniowania przez radców prawnych”.
Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza – poinformowała, że nie
otrzymała projektu Statutu. Przypomniała, że w 2015 r. miasto podjęło próby powołania
Młodzieżowej Rady okazało się jednak, że nie ma aż tak dużego zainteresowania wśród
młodzieży.
Radni zwrócili się do Przewodniczącego o przesłanie mailem projektu Statutu.
Radny Andrzej Gleń zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji ze względu na obszerność
dokumentu z którym radni nie są zapoznani.
Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Zapytał, kto jest za?
Głosowano: 3 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” – wniosek przyjęty.
Ad. 4
Podsumowanie osiągnięć uczniów sandomierskich szkół w roku szkolnym 2017/2018.
Informacje o osiągnięciach szkół przedstawili obecni na posiedzeniu:
Pan Waldemar Gosek – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1,
Pani Elżbieta Sobolewska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2.
Ad. 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – dyrektor Centrum
Usług Wspólnych. Ustawodawca dopuszcza wprowadzenie powyższej opłaty – nie może ona
przekraczać 1000 zł. Projekt zakłada wprowadzenie opłaty w wysokości 500 zł.
Radny Andrzej Bolewski przedstawił wniosek o zmniejszenie wysokości opłaty do 100 zł.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Radnego. Zapytał, kto jest za?
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Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (Radny J. Żyła nie brał udziału
w głosowaniu) – wniosek przyjęty.
Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z przyjętą
poprawką. Zapytał, kto jest za?
Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” (Radny J. Żyła nie brał udziału
w głosowaniu) – opinia pozytywna.
Przewodniczący komisji poinformował, że propozycję zmiany w projekcie uchwały
przedstawi podczas sesji.
Ad. 6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.
Pani Tamara Socha przedstawiła uzasadnienie; podkreśliła na wstępie, że projekt uchwały
został uzgodniony z nauczycielskimi związkami zawodowymi.
§ 1 projektu uchwały obniża tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych z 25 do 22 godzin, doradców zawodowych – 18
godzin.
Do tej pory organ prowadzący był kompetentny do ustalania tego wymiaru godzin. Obecnie
reguluje to Karta Nauczyciela i do niego dostosowany jest ten projekt.
Pani Krystyna Socha - Przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego – powiedziała, że
„proponujemy zapis „20 godzin”, lub zapis „do 22 godzin”.
Pani Katarzyna Zioło – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza – poprosiła o pozostawienie
proponowanego w projekcie zapisu.
Pani Tamara Socha omówiła § 2 projektu uchwały, w którym obniża się tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla kadry kierowniczej szkół po wdrożeniu
reformy oświatowej w zależności od liczebności oddziałów w poszczególnej placówce.
Kierownik świetlicy prowadzi 20-22 godzin, niemniej dyrektor placówki może obniżyć ten
próg.
Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał kto
jest za?
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Radny J. Żyła nie brał udziału
w głosowaniu) – opinia pozytywna.
Ad. 7
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/342/2009 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009
Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki wypłacania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
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oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Sandomierz, zmienionej uchwałą Nr XLV/391/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia
29 stycznia 2010 roku.
Uzasadnienie przedstawiła Pani Tamara Socha sygnalizując, że tytuł uchwały jest poprawny.
W zmienianej uchwale funkcjonowały zapisy dotyczące gimnazjów, które straciły swoją
aktualność. Projekt został uzgodniony z nauczycielskimi związkami zawodowymi.
Pan Waldemar Gosek przypomniał, że zmiana przedmiotowej uchwały była opracowywana
przez Radnego Marcina Marca w październiku ubiegłego roku, zaproponowano wówczas
szereg dobrych zapisów regulaminu wynagradzania. Zapytał, dlaczego w proponowanym
projekcie nie uwzględniono tych zmian tylko zmiany tzw. kosmetyczne?
Mówca powiedział, że:
„Bazujemy na uchwale z 2009 roku co skutkuje tym, że w wielu przypadkach kadra
kierownicza, zastępcy dyrektorów zarabiają mniej niż nauczyciele”
Pani Tamara Socha zapewniła, że organ prowadzący przystąpi do zmiany tej uchwały, już
w przyszłym roku kiedy wygasną gimnazja.
W dyskusji radni poddali propozycję, aby podczas prac nad projektem budżetu na 2019 r.
zabezpieczyć odpowiednie środki na wynagrodzenia w oświacie.
Przewodniczący Komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał kto
jest za?
Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (Radny J. Żyła nie brał udziału
w głosowaniu) – opinia pozytywna.
Ad. 8
Przyjęcie sprawozdań z działalności Wydawnictwa Samorządowego „Tygodnik Nadwiślański”
sp. z o.o. oraz Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej za 2017 rok.
Komisja nie wniosła uwag do powyższych dokumentów.
Komisja jednogłośnie - 5 głosów „za”- przyjęła sprawozdania w/w jednostek.
Ad. 9
Opracowanie stanowiska Komisji w sprawie zgłoszonej przez mieszkańca Sandomierza
dotyczącej umieszczenia repliki obrazu Jana Pawła II jako elementu katolickiego w Bramie
Opatowskiej.
Przewodniczący obrad poprosił radnych o wypowiedzenie się w tym temacie.
Andrzej Gleń – zapytał, czy mamy informacje o wyrażeniu zgody przez autora obrazu na takie
użycie obrazu?
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że repliką obrazu można dysponować bez takiego
zezwolenia.
Radny Andrzej Gleń złożył wniosek o przeniesienie rozpatrywania tego tematu na następne
posiedzenie.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek. Zapytał, kto jest za?
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęto.
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Ad. 10
Sprawy różne.
Komisja omówiła kwestie związane z funkcjonowaniem dzienników elektronicznych
w szkołach podstawowych.
Obecny na posiedzeniu Mieszkaniec Sandomierza zapytał, czy w okresie wakacji będą
udostępnione szkoły i boiska szkolne.
Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że tereny szkół są ogólnie dostępne. Miasto jest bardzo
dobrze przygotowane do wakacji, zajęcia odbywają się w różnych placówkach na terenie
całego miasta bezpłatnie.
Mieszkaniec wyraził swoje uwagi co do zbyt ogólnikowego potraktowania przez komisję
sprawozdań z działalności Wydawnictwa Samorządowego „Tygodnik Nadwiślański” sp. z o.o.
oraz Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej za 2017 rok. Poprosił o udostepnienie tych
dokumentów.
Przewodniczący poinformował, że materiały są do wglądu w aktach komisji.
Przewodniczący Komisji zapytał, „czy miasto skorzysta z dofinansowania z Unii Europejskiej
w ramach działania 7.4. dla SP nr 1 na zadaszenie orlika?”
Pani Katarzyna Zioło powiedziała, że „jest już prawie gotowy program kompleksowego
rozwoju szkół i przedszkoli, który będzie przyjmowany na najbliższej sesji. W chwili obecnej
nie ma szczegółowych wytycznych i nie wiemy czy będzie można wnioskować o tak dużą
inwestycję”.
Pan Z.P.*) zapytał „co to jest za twór Fundacja Kultury” wyraził krytyczne uwagi co do
funkcjonowania oficjalnej strony miasta. Wyraził swoje krytyczne uwagi co treści artykułów
publikowanych w miesięczniku „Sandomierzanin”.
Powiedział również, że nie wypracowano systemu wynagradzania osób zasłużonych dla
miasta. Wyraził opinię, że jako społecznik w ciągu swojej 40-letniej pracy dla dobra
Sandomierza zasłużył na takie wyróżnienie.
Ad. 11
Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

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 (t.j. Dz.U.2018.1330 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1 lit.
c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1)
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