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            Protokół Nr 26/8/2020 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 17 września 2020 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Andrzej Lebida, Pan Jerzy Żyła. 

Zaproszeni: 

Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Sandomierza, 

Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW), 

Pani Krystyna Socha – Dyrektor Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Sandomierzu (czyt.: ZNP), 

Pan Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu (czyt.: 

MOSiR), 

Pan Dominik Płaza – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 

Ad. 1 
Radny 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest 

organem prowadzącym. 

4. Realizacja punktu z Planu pracy komisji pn.”Stan obiektów sportowych na terenie miasta 

Sandomierza i plany ich przebudowy: stadion miejski, pływalnia kryta “Błękitna Fala”. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano -  7 „za”- jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest 

organem prowadzącym. 
 

 Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Tamarę Sochę, aby omówiła 

przygotowany projekt uchwały. 

 Dyrektor CUW- u oznajmiła, że  zmienia się wysokość środków finansowych na dodatki 

motywacyjne od 2% do 12% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.  

 Przekształcenie wysokości odpisu podyktowane jest trudną sytuacją finansową Gminy 

Sandomierz spowodowaną pandemią COVID-19.  

 Ww. projekt uchwały został poddany uzgodnieniu związkom zawodowym zrzeszających 

nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Sandomierz.  

 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Sandomierzu oraz Międzyszkolna 

Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, nie wyraziły 

pozytywnej opinii oraz zgody na zmianę zapisu w Uchwale Nr IX/121/2019 Rady Miasta 



2 
 

Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym.  

 Radny Marek Chruściel zapytał o wysokość odpisu dla nauczyciela? 

 Pani Tamara Socha odpowiedziała, że odpis na jednego nauczyciela wynosi 41 zł brutto.  

 Radny Andrzej Majewski zapytał, ile wyniesie podwyżka dla nauczycieli od 1 września br.? 

 Dyrektor CUW- u odpowiedziała, że wynagrodzenie wzrośnie o ok. 200 zł.  

 Radny Marek Chruściel wyraził swoje zdziwienie, że grono nauczycielskie nie chce się 

solidaryzować z innymi grupami pracowniczymi nieotrzymującymi żadnych dodatków, kwartalników, 

podwyżek i nagród, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz.  

 Pani Krystyna Socha nie zgodziła się z treścią „Protokołu uzgodnień i rozbieżności 

sporządzonym w dniu 10.09.2020 r. w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu”.  

 Przedstawiciele związków zawodowych optują za pozostawieniem wysokości odpisu na 

dodatek motywacyjny na dotychczasowym poziomie tj. 6-12%.  

 Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania powyższego projektu uchwały. 

Głosowano - 2 „za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”. 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu nie zajęła stanowiska wobec powyższego projektu 

uchwały.  

 

Ad.4 

Realizacja punktu z Planu pracy komisji pn.”Stan obiektów sportowych na terenie miasta 

Sandomierza i plany ich przebudowy: stadion miejski, pływalnia kryta “Błękitna Fala”. 

 

 Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź obecnego Pana Pawła Wierzbickiego w celu 

przedstawienia aktualnego stanu obiektów sportowych na terenie Sandomierza.   

 Dyrektor MOSiR-u szczegółowo omówił wszystkie kompleksy sportowe ze szczególnym  

uwzględnieniem infrastruktury, która jest w złym stanie technicznym i wymaga wymiany.   

 W ramach projektu „Sportowa Polska” miasto otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu              

i Turystyki w wysokości 876.000 zł. na nadbudowę i rozbudowę Miejskiego Stadionu Sportowego                           

z przeznaczeniem na salę fitness, siłownię, sanitariaty i dwa gabinety odnowy biologicznej. Całość 

inwestycji nadbudowy kondygnacji stadionu wynosi 3.000.000,00 zł. 

 Ponadto, Pan Paweł Wierzbicki odczytał treść raportu z ostatniej kontroli (wizja lokalna) 

zleconej przez Polski Związek Lekkoatletyki. 

 Eksperci wymienili szereg nieprawidłowości, błędów technologicznych i braków  

w infrastrukturze stadionu. 

 Radny Robert Kurosz stwierdził, że należy przygotować projekt pozwalający ubiegać się                           

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na modernizację obiektu sportowego. 

 Dyrektor MOSiR-u przywołując się na opinię specjalistów w sprawie pływalni krytej 

„Błękitna Fala” powiedział, że basen ze względów na urządzenia technologiczne (18-letnia pompa)  

musi być cały czas włączony, aby nie doszło do trwałego uszkodzenia. 

 W 2016 r. został przygotowany projekt techniczny w kwestii modernizacji, rozbudowy  

i naprawy krytej pływalni. 

 Radny Robert Kurosz zwrócił się z prośbą do Pana Pawła Wierzbickiego, aby pilnował 

aktualności pozwoleń i uzgodnień przygotowanego projektu.  

 Przewodniczący komisji zwrócił się do Pani Tamary Sochy, aby dyrektorzy placówek 

oświatowych na początku września przygotowali dla rodziców podopiecznych propozycje zajęć np. na 

basenie. 

 Dyrektor CUW-u odpowiedziała, że wrzesień jest miesiącem, w którym kształtuje się stały 

plan lekcji uczniów.   

 Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek dodała, że dzieci w sezonie jesienno-zimowym 

sporadycznie przychodzą na basen, ze względu na częstsze zachorowania. Frekwencja poprawia się 

dopiero wiosną i latem.  

 Radny Robert Kurosz zasugerował przygotowanie tzw. „biletu rodzinnego”, który 

umożliwiałby wejście na basen rodzica z dwójką lub więcej dzieci z ulgową stawką.  
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 Dyrektor MOSiR-u odpowiedział, że modyfikacja biletów wstępu na krytą pływalnię jest 

możliwa. 

 Ponadto, ulotki informacyjne w sprawie korzystania z zajęć na basenie są regularnie 

roznoszone po wszystkich szkołach przez jednego z instruktorów.  

 Radny Marek Chruściel powiedział, że miasto musi poszukać pieniędzy, aby przeprowadzić 

modernizację basenu, który jest włączony cały czas przez 18 lat.  

 Radny Marcin Świerkula zapytał, czy bieżnia lub stadion w konsekwencji przeprowadzonej 

kontroli może zostać zamknięty?  

 Pan Paweł Wierzbicki odpowiedział, że na podstawie odbytych oględzin obiektów sportowych 

przez Komisję Obiektów Urządzeń Polskiego Związku Lekkoatletyki został wydany warunkowy 

certyfikat dopuszczenia obiektów na okres dwóch lat w celu wyeliminowania wszystkich 

nieprawidłowości.   

 Pani Aneta Przyłucka powiedziała, że gmina dostrzega zły stan techniczny obiektów 

sportowych i pragnie pomóc, ale będzie to możliwe dopiero po ukończeniu zadań wynikających            

z programu rewitalizacji miasta. 

 Radny Marek Strugała zapytał, czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stara się uzyskać 

środki zewnętrzne? 

 Pan Paweł Wierzbicki odpowiedział, że dokłada wszelkich starań, aby uzyskać 

dofinansowanie ze środków ministerialnych bądź unijnych. Pomimo tego, należy pamięta, że trzeba 

mieć zabezpieczone pieniądze na tzw. wkład własny.  

 Radny Robert Kurosz podziękował Panu Pawłowi Wierzbickiemu za przekazaną i obszernie 

przygotowaną informację nt. obiektów sportowych.   

 

Ad. 5  

Sprawy różne, wnioski Komisji. 

 

 Przewodniczący Komisji zapytał Panią Tamarę Sochę, dlaczego w okresie pandemii 

koronawirusa przedszkola nie są zsynchronizowane ze szkolnym programem  pn. „Vulcan”?  

 Dyrektor CUW-u  odpowiedziała, że wymieniony system jest za drogi. Ponadto, Pani Tamara 

Socha wyjaśniła, że zostały przeprowadzone rozmowy z inną firmą, która oferuję tańszą ofertę.  

W dwóch przedszkolach zostanie przetestowana skuteczności systemu.     

 Radny Robert Kurosz oznajmił, że wprowadzając dwa różne systemy informatyczne  

w placówkach oświatowych będzie się to wiązało z szeregiem szkoleń oraz zatrudnieniem 

dodatkowego etatu do jego obsługi technicznej. 

 Pani Tamara Socha zwróciła uwagę na notorycznie powtarzający się problem podczas 

składania podpisów przez rodziców na listach obecności wejść/wyjść dziecka z przedszkola.  

 Zdaniem radnego najtańszym sposobem zapisu wejścia/wyjścia dziecka do placówki jest 

złożenie podpisu na liście obecności przez wychowawcę danej grupy przedszkolnej w momencie 

pojawienia się podopiecznego w sali zabaw.  

 Pani Tamara Socha oznajmiła, że rodzice są coraz bardziej roszczeniowi. Pomimo 

podpisanego Regulaminu obowiązującego w danej szkole rodzice nadal dezorganizują pracę 

nauczycielom nie odbierając dziecka podczas przerw, tylko trwających zajęć edukacyjnych  

w świetlicy.   

 Radny Marek Strugała powiedział, że jest przeciwny wprowadzeniu elektronicznych kart 

wejść/wyjść dla przedszkolaków, ponieważ system wygeneruje dodatkowe koszty dla miasta.  

 Przewodniczący komisji zapytał Dyrektor CUW-u: 

- „Czy zostały uregulowane wszystkie płatności związane z eksploatacją wyodrębnionych 

pomieszczeń dla siedziby biura Centrum Usług Wspólnych zlokalizowanych w Szkole Podstawowej 

Nr 4?” 

 Pani Tamara Socha odpowiedziała, że CUW funkcjonuje i wynajmuje lokal na podstawie 

podpisanej umowy z Burmistrzem Sandomierza. Dodała, że środki pieniężne z tyt. wynajmu i opłat 

wpływają bezpośrednio na konto budżetu gminy.  

 Radny Robert Kurosz zaapelował, aby w okresie pandemii rodzice nie wchodzili do 

przedszkola i nie podpisywali list obecności.  
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Pani Tamara Socha odpowiedziała, że „nie można zmienić zapisu uchwały, która została podjęta”. 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad. 

  

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 

 

Protokołowała: Marlena Lasek Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 


