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Protokół Nr 19/3/2008 
 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

w dniu 12 marca 2008 rok 
 
  
  
 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 
 
Przyjęty porządek obrad  – 8  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
     budŜetu miasta na 2008 rok. 
4. Informacja o działalności przedszkoli samorządowych w Sandomierzu. 
5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a)przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi  
   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku  
   2008, 
b)opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto  
   Sandomierz. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie porządku obrad. 
 
 
Ad. 3 

Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta Sandomierz przedstawiła projekt 
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok 
wraz z uzasadnieniem. 

Pani Tamara Socha  – Skarbnik Miasta Sandomierz poinformowała członków 
Komisji, Ŝe: 
- W Uchwale Nr XVII/151/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2008 
roku w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2008 rok, zmienia się załącznik  
nr 11 „Dotacje celowe”. 
- Zmiana załącznika Nr 11 do uchwały budŜetowej na rok 2008 spowodowana jest 
koniecznością wykreślenia z załącznika podmiotów Sandomierskiego Klubu 
Sportowego „WISŁA” i Stowarzyszenia Piłki Ręcznej „WISŁA SANDOMIERZ”,  
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gdyŜ rozstrzygnięcie ofert musi odbyć się w ramach konkursu ofert,  
a nie ze wskazaniem na podmiot. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 6 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
 
Ad. 4 
Informacje dot. działalności przedszkoli samorządowych w Sandomierzu przedstawiły:  
  

• Pani Aleksandra Kubicka - Dyrektor Przedszkola Nr 1  
w Sandomierzu - informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 

Pani Dyrektor zapoznała Komisję m.in.: 
z zaplanowanymi remontami w budynku Przedszkola Nr 1 
- remont łazienki dla personelu, 
-  wymiana okien. 
 

• Pani Dorota Strugała - Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Sandomierzu - informację 
stanowi załącznik Nr 3 do Protokołu. 

Pani Dyrektor zapoznała Komisję m.in.: 
z zaplanowanymi na rok bieŜący remontami w budynku Przedszkola Nr 2 
- wymiana pokrycia dachowego, 
- wymiana podłogi w jednej sali. 
 

• Pani Jadwiga Barańska – Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Sandomierzu – 
informację stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu. 

Pani Dyrektor poinformowała, Ŝe dla zapewnienia lepszych warunków i bezpiecznego 
pobytu dzieci potrzeba jeszcze: 
- wsparcia ze strony mieszkańców i  spowodowania, by nie niszczone były rośliny oraz  
   sprzęt ogrodowy, 
- zapewnienia opieki medycznej, 
-dalszej modernizacji bazy oraz zaplecza kuchennego, by przystosować je do wymogów  
  unijnych. 
 

• Pani Natalia Lipiec – Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Sandomierzu – informację 
stanowi załącznik Nr 5 do Protokołu. 

Pani Dyrektor podziękowała za słusznie podjętą decyzję dotyczącą budowy nowego 
przedszkola oraz stwierdziła, Ŝe „nie ma nic cenniejszego jak Ŝycie i zdrowie ludzkie 
dlatego zatrudnienie pielęgniarki w przedszkolu byłoby słuszną decyzją”. 

 
• Pani Magdalena Stępień – Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Sandomierzu – 

informację stanowi załącznik Nr 6 do Protokołu. 
Pani Dyrektor poinformowała m.in. Ŝe: 
- w bieŜącym roku w planie budŜetowym zaplanowano wydatek 4000 zł na 
wymurowanie schodów zewnętrznych przy wyjściach ewakuacyjnych z sal, 
- według planów zapotrzebowania na materiały w tym roku zostały ujęte w planie 
budŜetowym 2008 r. zakupy na doposaŜenie przedszkola (stoliki i krzesła, telefony, 
pomoce dydaktyczne, wykładzina do sali, kserokopiarka, odzieŜ ochronna). 
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• Pani ElŜbieta Grządkowska – Dyrektor Przedszkola Nr 7 w Sandomierzu – 
informację stanowi załącznik Nr 7 do Protokołu. 

Pani Dyrektor poinformowała m.in. Ŝe: 
W grupach jest coraz więcej dzieci z którymi są problemy wychowawcze. Zdarzają  
się agresje dziecięce. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną jednakŜe problemy z którymi stykają się pracownicy Przedszkola  
nie są sporadyczne i wymagają  terapii do prowadzenia, których nauczyciele 
przedszkola nie posiadają uprawnień.  
W związku z powyŜszym Pani Dyrektor prosi o rozwaŜenie moŜliwości stworzenia 
etatu pedagoga i psychologa dla wszystkich sandomierskich przedszkoli. 
W zakresie remontów na rok bieŜący planowana jest gruntowny remont wejścia 
głównego do przedszkola, częściowe lepikowanie dachu. 
 
Podczas dyskusji padły wnioski dot.: 
- monitoringu w przedszkolach, 
- opieki medycznej w przedszkolach (np. pielęgniarka), 
- etatu niani w przedszkolach, 
-  etatu pedagoga i psychologa dla wszystkich sandomierskich przedszkoli, 
- budowy przedszkola Nr 5 i 6, 
-  podwyŜki dla pracowników obsługi i administracji w przedszkolach 
 
 
Ad. 5,6 
 
a) 

Pan Marek Rudkowski  - Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2008. 
 
Wniosek Komisji 

Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji dot. oceny realizacji programu 
współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w roku 2007. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie –   7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
c) 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z projektem uchwały 
w sprawie Opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez 
Miasto Sandomierz, w trzech wersjach: 
- pierwsza wersja przedłoŜona przez Pana Jerzego Borowskiego Burmistrza 
Sandomierza (materiały na XIX sesję Rady Miasta Sandomierza), 
- druga i trzecia wersja przedłoŜona przez Pana Marka Rutkowskiego – Inspektor  
w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 12 marca 2008 roku na posiedzeniu 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
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I Wniosek Komisji 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje o odrzucenie opiniowania  
przedmiotowego projektu uchwały w pierwszej i drugiej wersji, które róŜnicują koszty 
udziału rodziców, a tym samym gminy w utrzymaniu przedszkoli miejskich,  
w zaleŜności od dochodu miesięcznego, przypadającego na jednego członka rodziny. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
 
II Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o uwzględnienie następujących  zmian w przedstawionym projekcie 
uchwały: 
- § 1 ust. 2  - Ustala się ulgę za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola  
w wysokości 50% opłaty wnoszonej przez rodziców w danym miesiącu kalendarzowym 
za pierwsze dziecko. 
Trzecie i następne dziecko zwalnia się z opłaty stałej za świadczenie przedszkoli. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0 głosów przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 
III Wniosek Komisji 
Komisja wnioskuje o skreślenie w § 2 ust. 2 omawianego projektu uchwały, który brzmi 
„Rodzice dzieci spoza wspólnoty samorządowej Miasta Sandomierza ponoszą 
odpłatność w wysokości podanej w § 1 ust. 1, a w przypadku zawarcia porozumienia 
przez organ prowadzący przedszkola samorządowe z gminą, która jest miejscem 
zamieszkania rodziców dzieci, opłatę ponosi dana gmina”. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 4 głosy „za”, 2 głosy przeciwne”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie Opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych 
prowadzonych przez Miasto Sandomierz,  - wersja trzecia wraz z poprawkami 
Komisji -  zaopiniowali pozytywnie: 4 głosy „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  
0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu.  
 
 
Ad. 6,7 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- o utworzenie etatu pedagoga i psychologa dla zapewnienia opieki psychologicznej  
   i pedagogicznej w przedszkolach, 
- o zapewnienie opieki medycznej dla przedszkolaków, 
- o wybudowanie przedszkola Nr 5  
- o wybudowanie przedszkola Nr 6 (bez zmiany adresu Przedszkola) 
- aby przedszkola Nr 5 i 6 były zaprojektowane większe, 
- rozwaŜyć moŜliwość podwyŜki o kwotę 50 zł do wynagrodzenia podstawowego  
    dla pracowników obsługi i administracji w przedszkolach, 
- o monitoringu w przedszkolu Nr 1,3,5. 

PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: –   6 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Dwie osoby nie brały udziału  
w głosowaniu. 
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Ad. 8 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący obrad 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 
 


