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Protokół Nr 34/6/2009 
    z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

   w dniu 16 kwietnia 2009 rok 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 15.00 
Godzina zakończenia – 18.00 
 
  
Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski - Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty, Kultury i Sportu. Obecni - jak załączona lista obecności (Załącznik  
Nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 1  
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu otworzył posiedzenie oraz na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad.  
 
 
Ad. 2 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu przedstawił następujący projekt porządku obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja - kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2009 rok. 
4. Informacja dot. organizacji Sandomierskiego Centrum Kultury. 
5.Opiniowanie projektu uchwały 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,  
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Radna Miasta Sandomierza zgłosiła wniosek 
o wprowadzenie do porządku obrad Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
następujących zmian: 
- punkt 3. Opiniowanie projektu uchwały 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,  
- punkt 4. Informacja dot. organizacji Sandomierskiego Centrum Kultury. 
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- punkt 5. Informacja - kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2009 rok. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie: 8 głosów „za”, 0  głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
Przyjęty jednogłośnie (8  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”) porządek obrad:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektu uchwały 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, 
4. Informacja dot. organizacji Sandomierskiego Centrum Kultury, 
5. Informacja - kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2009 rok. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3 

Projekt uchwały 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,  
wraz z uzasadnieniem przedstawiła: Pani Ewa Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu. 
 
Wniosek Komisji 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o wprowadzenie 
następujących zmian w załączniku do przedmiotowego projektu uchwały – Regulamin 
określający 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: 
- w § 5 pkt 1 dopisać „Organ prowadzący określa taką sama wysokość procentową dla 
kaŜdej placówki”. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty jednogłośnie: 8  głosów „za”,  0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
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Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały wraz z poprawką Komisji  zaopiniowała 
pozytywnie – 5  głosów „za”,   2 głosy „wstrzymujące się”,  0  głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
Ad. 4 

Informację dotyczącą organizacji Sandomierskiego Centrum Kultury 
przedstawił Pan Wojciech Dumin - Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury. 
Przedmiotową informację stanowi załącznik nr 2 do Protokołu  

 
Komisja wnioskuje o przedstawienie zestawienia podmiotów działających  

w obiektach będących własnością Gminy Sandomierz wraz z kosztami jakie ponosi 
Gmina Sandomierz (finansowanie i rozliczenie tych podmiotów np. dwóch). 

PowyŜszy wniosek został przyjęty : 7  głosów „za”,  0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
Komisja wnioskuje o : 
- przedstawienie informacji jakie są plany na wykorzystanie Kamienicy Oleśnickich  
   po wygaśnięciu zawartej umowy dzierŜawy, 
- przedstawienie pełnego, docelowego schematu organizacyjnego Sandomierskiego 
Centrum Kultury: (wykaz osób zatrudnionych w SCK, wykształcenie pracowników 
SCK,  zadania i obowiązki  pracowników SCK). 
 
 
Ad. 5 

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2009 rok przedstawiła Pani Ewa 
Kondek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Informację stanowi 
załącznik Nr 3 do Protokołu. 

 
Komisja wnioskuje o przedstawienie kalkulacji wydatków związanych 

z organizacją obchodów 200 rocznicy walk o Sandomierz w 1809 r. (sesja nauka oraz 
plenerowe widowisko historyczne): 
- ile pieniędzy przeznaczy miasto na w/w imprezę, 
- jakie środki będą z zewnątrz na w/w imprezę, 
- sponsorzy w/w imprezy. 

 
 
Ad. 6 

Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony 

Zabytków  informuję, Ŝe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
w ramach budŜetu za 2008 rok  (rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami), udzielił Parafii Nawrócenia Św. Pawła Ap. w Sandomierzu 
dotacji w wysokości 210 000,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania 
pn. Sandomierz, zespół kościoła parafialnego św. Pawła Apostoła: remont 
dzwonnicy i muru przykościelnego. 
Dofinansowanie to jest realizowane w ramach Programu Dziedzictwo 
kulturowe, Priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. 
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• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza pismem znak EKiS. 0717-74/09 
przekazuje odpowiedź na punkt Ad. 6 – wniosek Komisji Nauki, Oświaty, 
Kultury i Sportu dot. przedłoŜenia informacji na temat działalności organizacji 
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poŜytku 
publicznego w roku 2008” – zawarty w Protokole Nr 30/2/2009 z jej 
posiedzenia w dniu 26 stycznia 2009 r.  

 
• Pan Jerzy Borowski - Burmistrz Sandomierza pismem znak EKiS. 4300-11/2009 

przekazuję kopię odpowiedzi na pismo Pana Jerzego Sałaty z dnia 18.02.2009 
roku w sprawie opłaty za przedszkola. 

 
 
Ad. 7 
Wnioski Komisji 
Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek zgłosiła wniosek aby dodatek funkcyjny  
za wychowawstwo grupy przedszkolnej z 70 zł miesięcznie  podnieść na 90 zł 
miesięcznie. (wniosek do planu budŜetu na 2009r.) 
 
Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji dotyczącej ogólnego dostępu  
do Internetu dla mieszkańców Sandomierza w ramach projektu „e- świętokrzyskie”. 

7  głosów „za”,  0 głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
 
 
Ad. 8 

Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

 
 
 
 

 
Andrzej Majewski 

                                                                         Przewodniczący  
                                                         Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


