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Protokół Nr 2/2/2006 
z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 27 grudnia 2006 roku – godz. 13,00 - Ratusz 
                                  
 
 
                     Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski – 
Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
 
 
Ad. 1 
 
 Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie 
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu oraz na podstawie listy obecności 
stwierdził prawomocność obrad (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Ad. 2 
 
Przyjęty jednomyślnie Porządek obrad: 
                                                   

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
      z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi   
      działalność poŜytku     publicznego w roku 2007, 
b) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania  
      za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym  
      w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta  
      Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamkniecie porządku obrad.  
 
 

Ad.3 

a)   
 
 Pani Ewa Kondek Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu 
przedstawiła uzasadnienie do projektu  uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w roku 2007. 
 
Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
przedłoŜony projekt uchwały zaopiniowała jednomyślnie  - 9 „za”. Jedna osoba 
nie brała udziału w głosowaniu. 
Opinia pozytywna. 
 

b) 
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania 
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
na terenie Miasta Sandomierza, dodatków do wynagrodzenia oraz nagród 
przedstawiła Pani Ewa Kondek Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 
Pani Naczelnik oświadczyła, Ŝe w przedstawionym projekcie uchwały  
proponuję się wzrost dodatków funkcyjnych z tytułu wychowawstwa klasy  
w gimnazjum i szkole podstawowej do 80 zł., a w grupach przedszkolnych do 
70 zł. W poprzednim regulaminie stawka za wychowawstwo nie była 
zróŜnicowana i wynosiła 70 zł. Dodatki funkcyjne i motywacyjne, określone  
w projekcie procentowo, będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określanego stosownym 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 
 
 
Pani Krystyna Socha – Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Sandomierzu poinformowała, Ŝe Związek zapoznał się z w/w 
projektem uchwały i w Załączniku Nr 2 proponuje następujące zmiany: 
- w § 1 – zwiększenie stawek w tabeli stawek dodatków funkcyjnych: 

Miesięcznie w % 
wynagrodzenia zasadniczego Lp. Stanowiska kierownicze 

od do 

Przedszkola 

a) dyrektor przedszkola       
    czynnego do 5 godzin      
    dziennie 

 

 

             20 % 

 

 

               30 % 

b) dyrektor przedszkola czynnego   
    ponad 5 godzin dziennie 

             25 %                40 % 

1. 

c) wicedyrektor              20 %                30% 

2. 
Szkoły Podstawowe i Gimnazja 

dyrektor szkoły: 
             20%                 40% 
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a) do 8         oddziałów 

   9 – 12       oddziałów              25%                 45% 

  13 i więcej oddziałów              35%                 55% 

b) wicedyrektor szkoły              30%                 40% 

c) kierownik świetlicy              15%                 25% 

 

- w § 4 punkt b  - dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy z 80 zł. 
miesięcznie podnieść na 90 zł. miesięcznie. 
 
Pan Krzysztof Kandefer wnioskuje o oddzielne głosowanie dodatku 
funkcyjnego dla: 
- nauczycieli, którym powierzono w szkołach i przedszkolach stanowiska 
kierownicze, 
- nauczycieli, którym powierzono wykonanie zadania – wychowawstwo klasy. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty – 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
2 głosy wstrzymujące się”. 
 
Po dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zmiany 
zaproponowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Załączniku Nr 2 
omawianego projektu uchwały: 
- w  § 1 – zwiększenie stawek w tabeli stawek dodatków funkcyjnych dla 
nauczycieli, którym powierzono w szkołach i przedszkolach stanowiska 
kierownicze. 
Wynik głosowania: 4 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy wstrzymujące się”. 
 
- w § 4 punkt b zwiększenie z 80 zł miesięcznie na 90 zł miesięcznie dodatku 
funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono wykonanie zadania – 
wychowawstwo klasy. 
Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
 
Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały wraz ze zmianami zaopiniowali pozytywnie:  
8 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos „wstrzymujący się”. 
Opinia pozytywna. 
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Ad. 4 
 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” informuje,  
Ŝe oddaje do dyspozycji administratora stadionu miejskiego  
tj. MOSiR –u pełno wymiarowe boisko piłkarskie (docelowo jako boisko 
treningowe). 

• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Sandomierz,  
ul. Rynek 3 a oraz Międzyszkolna Komisja NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania zwracają się z: 

     - propozycją powołania na terenie działania Miasta i Powiatu    
     Sandomierskiego, w podległych Burmistrzowi i Staroście placówkach  
     Oświatowych o powołanie zespołu zajmującego się rozwiązywaniem  
     problemów wychowawczych poprzez organizację kształcenia  
     i wychowania, 
     - prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na wszelkiego rodzaju    
     zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. 

• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sandomierzu 
wnioskuje o zaplanowanie środków na waloryzację i podwyŜkę 
wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowych. 

• Członkowie społeczności „Flikowskiej” przekazują refleksję 
członków Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy  
o działalności tej placówki. 

• Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy oraz Fundacja Kultury Ziemi 
Sandomierskiej zwracają się z apelem o nie likwidowanie CEKDiM  
i FKZS. 

 
 Ad. 5 

Obecne na posiedzeniu dzieci uczęszczające na zajęcia w Centrum Edukacji 
Kultury Dzieci i MłodzieŜy oraz ich rodzice przedstawili problem dotyczący 
dalszego funkcjonowania Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy. 
 
Pani Edyta K∗ prosi o pomoc w sprawie dalszego funkcjonowania Centrum 
Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy.  
Mówczyni oświadczyła, Ŝe jedynym satysfakcjonującym rozwiązaniem dla 
rodziców i dzieci jest stworzenie miejskiej instytucji kultury na bazie dorobku 
tych dwóch świetnie działających organizacji, z zachowaniem wszystkich form 
pracy i ludzi realizujących te zadania. 

                                                           
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Pan Przewodniczący Komisji otworzył dyskusje w przedmiotowej sprawie,  
w której głos zabrali następujący członkowie Komisji: 
- Pani Sylwia Rybacka 
- Pani Agnieszka Frańczak 
- Pan Robert Sobieraj 
- Pan Marek Harańczyk 
- Pan Wojciech Czerwiec 
 
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja wnioskuje o utworzenie Miejskiej 
Instytucji Kultury, która powinna powstać na mocy porozumienia pomiędzy 
Samorządem, Fundacją Kultury Ziemi Sandomierskiej i Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy. Instytucja powinna powstać na bazie 
działalności Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i MłodzieŜy oraz Fundacji 
Kultury Ziemi Sandomierskiej. 
 PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 7 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”. 

 

 
Ad. 6 
 
Pan Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury  
i Sportu (godz. 16.30). 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Komisji 
                                                          Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 
                                                                       Andrzej Majewski   
                                                        
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Referent w Wydziale Organizacyjnym 

 

 

 

 

 


