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Protokół Nr 20/2/2020 
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 18 lutego 2020 roku - Ratusz 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, 
Oświaty Kultury i Sportu.  
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Lebida, Pan Jerzy Żyła. 
Zaproszeni: 
Pani Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW), 
Pani Krystyna Socha – Dyrektor Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Sandomierzu (czyt.: ZNP), 
Pani Małgorzata Szuba - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 (czyt.: SP4), 
Pani Elżbieta Sobolewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 (czyt.: SP2), 
Pan Waldemar Gosek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 (czyt.: SP1), 
Pan Grzegorz Socha – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 (czyt.: SP3). 
 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 określenia średniej ceny jednostki paliwa                 

w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2019/2020.  
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady 

Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt 
i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

5. Wykorzystania e-dzienników elektronicznych w placówkach oświatowych - rozmowa              
z Dyrektorami Szkół Podstawowych.  

6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności pracy komisji za 2019 rok.  
7. Przyjęcie Planu pracy komisji na 2020 rok.  
8. Sprawy różne. Wnioski komisji.  
9. Zamknięcie obrad.  

Radny Robert Kurosz zamienił kolejność punktów nr 5 na nr 3.  
Radni przegłosowali zmieniony porządek obrad. 
Głosowano -  5 „za”- jednogłośnie. 
Ad. 3 
Wykorzystania e-dzienników elektronicznych w placówkach oświatowych - rozmowa                    
z Dyrektorami Szkół Podstawowych. 
 
 Przewodniczący komisji przeszedł do omówienia punktu poświęconego rozmowie                  
nt. dzienników elektronicznych w szkołach. 
 Zasugerował, że niektórzy z rodziców mają uwagi do rzadkich spotkań z nauczycielami 
w szkole. Radny zauważył również odrębne wykorzystanie e-dzienników w świetlicach 
szkolnych, np. w Tarnobrzegu, gdzie odnotowanie przyjścia/wyjścia dziecka jest internetowo.   
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 Obecni na posiedzeniu komisji Dyrektorzy placówek oświatowych szczegółowo 
przedstawili temat ich praktycznego użytkowania. Każdy z Dyrektorów docenił jego 
pozytywne zastosowanie, które usprawnia pracę wychowawcom, nauczycielom.  
 W odpowiedzi na uwagę radnego, Dyrektorzy oznajmili, że na szkolnych świetlicach 
preferowana jest lista papierowa i czytelny podpis rodzica, który odbiera dziecko po lekcjach, 
a w SP2, SP3 i SP4 dodatkowo wprowadza się dane także w e- dzienniku.   
 Radny Robert Kurosz zapytał czy przez e-dziennik są podawane kwoty za wyżywienie? 
 Pani Małgorzata Szuba odpowiedziała, że każdy rodzic otrzymuje dokładne kwoty 
wyżywienia za dziecko przez elektroniczny dziennik. Oprócz tego na stronie internetowej 
placówki oświatowej jest też informacja dotycząca wyżywienia.  
Radny Andrzej Majewski zapytał: 
-„ Czy jest to jeden, wspólny program dla wszystkich szkół ?” 
Dyrektorzy zgodnie opowiedzieli , że jest ujednolicony.  
Radny Marek Strugała zapytał, kto ponosi koszt utrzymania e-dzienników? 
 Pani Tamara Socha odpowiedziała, że podpisana została roczna Licencja pomiędzy 
daną szkołą a twórcą programu. Koszt roczny wynosi od 1-2.000 złotych i ponosi go szkoła.   
 Pani Małgorzata Socha zwróciła uwagę na problem otwartych szkół w weekendy, np. 
place zabaw. Pomimo angażowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej młodzież nadużywa 
alkoholu i zostawia rozbite szkła.   
 Przewodniczący komisji podziękował wszystkim Dyrektorom szkół podstawowych za 
obecność i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  
Ad. 4  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa                              
w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2019/2020. 
  
 Przewodniczący komisji przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił                   
o omówienie powyższego projektu uchwały Panią Tamarę Sochę.  
 Pani Dyrektor CUW-u powiedziała, że ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2248 ) 
wprowadzony został zapis art. 39a, dotyczący zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
obowiązkiem Gminy jest zorganizowanie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu z domu do szkoły/przedszkola organizowanego przez 
Gminę albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci środkami komunikacji 
miejskiej lub samochodami prywatnymi.  
 Na podstawie dodanego art. 39a ust.2 ustawy – Prawo oświatowe, zwrot kosztów 
jednorazowego przewozu samochodem prywatnym będzie obliczany zgodnie ze wzorem 
zawartym w tym zapisie, z uwzględnieniem liczby kilometrów dowozu drogami publicznymi, 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie właściwego dla danego pojazdu średniego zużycia 
paliwa w jednostkach na 100 kilometrów, według danych producenta pojazdu.  
 W myśl powyższego artykułu średnią cenę jednostki paliwa w Gminie określa na dany 
rok szkolny Rada Gminy w drodze uchwały.  
 Informacje dot. średnich cen paliw w roku 2019 uzyskane zostały z central 
największych stacji benzynowych mieszczących się w Sandomierzu (Orlen, Lotos, BP), do 
których zostały wystosowane pisma z zapytaniem o ceny. 
 Na podstawie przekazanych przez nich cen określona została średnia cena paliwa  
w 2019 r.  
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 Radny Marcin Świerkula zapytał, czy jest już ustalona cena paliwa na rok szkolny 
2019/2020? 
Pani Tamara Socha przedstawiła zapis uchwały: 

1. dla oleju napędowego ON – 5,02 zł /litr, 
2. dla benzyny Pb 95 – 4,98 zł/ litr, 
3. dla Gazu płynnego LPG – 2,13 zł/litr. 

Radny Marek Chruściel zapytał, ile wynosił przelicznik paliwowy w zeszłym roku? 
Pani Dyrektor CUW- u odparła, że przelicznik wynosił 0,8358 zł/km .  
Radny Marcin Świerkula zapytał: 
-„ Jak często będzie potrzeba podejmowania podobnych uchwał?” 
Odpowiedzi udzieliła Pani Tamara Socha, że co roku. 
Wobec braku pytań Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania nad powyższym 
projektem uchwały.  
Głosowano – 5 „za”- jednogłośnie.  
 
Ad.5  
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/180/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt  
i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 
 
 Radny Robert Kurosz poprosił o wypowiedź Panią Tamarę Sochę w celu omówienia 
przygotowanego projektu uchwały.  
 Dyrektor CUW-u poinformowała, że zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.409 z późn. zm.) 
wysokość opłaty za pobyt dziecka, opłaty dodatkowej za pobyt dziecka przekraczający 10 
godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w publicznym żłobku 
utworzonym  przez Gminę ustala w drodze uchwały Rada Miasta Sandomierza.  
 Pani Tamara Socha oznajmiła, że w uchwale Nr XV/180/2019 Rady Miasta 
Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku nastąpiły zmiany w zapisie, ponieważ Zespół 
Radców Prawnych Wojewody Świętokrzyskiego doszedł do wniosku, że jest za dużo 
szczegółów i należy skreślić następujące paragrafy: 

1. skreśla się § 3 ust. 2, 
2. skreśla się § 4, 
3. skreśla się § 5 ust. 2, 
4. skreśla się § 6, 
5. skreśla się § 9.  

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania nad powyższym 
projektem uchwały . 
Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.  
 
Ad. 6 
Przyjęcie Sprawozdania z działalności pracy komisji za 2019 rok 
 

Przewodniczący komisji odczytał Sprawozdanie z działalności pracy komisji za 2019 r.  
Radni nie wnieśli żadnych uwag.  
Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.  
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Ad. 7  
Przyjęcie Planu pracy komisji na 2020 rok. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag . 
Głosowanie - 6 „za”- jednogłośnie.  
 
Ad. 8 
Sprawy różne. Wnioski komisji. 
 

Radny Marek Chruściel mając na uwadze  tendencję malejącą urodzeń dzieci, zapytał 
obecne na posiedzeniu komisji Panie: Tamarę Sochę i Krystynę Sochę o plany na przyszłość 
szkół. Obie Panie zgodnie odparły, że w 2026 roku będzie  prawdopodobnie 176 dzieci - czyli 
ilość uczniów na jedną, małą szkołę.  

Nieuniknionym będzie przeprowadzenie likwidacji niektórych szkół oraz zwolnienia 
nauczycieli i obsługi.  

Pani Tamara Socha odparła, że dokładne dane statystyczne dot. odejścia 
pracowników na emeryturę lub zwolnienia będą przedstawione w kwietniu po 
przeprowadzonej rekrutacji do szkół .  
 Przewodniczący komisji poinformował zgromadzonych o piśmie z dnia 22 stycznia br. 
skierowanym od Pana Z.P.*) w sprawie  „uhonorowania działalności kulturalnej i społecznej 
na rzecz miasta Sandomierza” i przekazał pismo do rozpatrzenia tematu przez merytoryczną 
Komisję Praworządności.  

Radny Marcin Świerkula oświadczył, że w związku z otrzymanym pismem pt. 
„Wezwanie Mediacyjne Przedsądowe, Wezwanie do Uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej 
PEC z dnia 30 stycznia 2020 r. Nr 1/I/2020 i Wniosek o przywrócenie na stanowisko Prezesa 
Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu, opcja pozwu o zapłatę”, 
chciałby poznać uzasadnione przyczyny odwołania Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Sandomierzu – Pana Grzegorza Kwiatkowskiego.  

Ponadto, radny poinformował o wystąpieniu z prośbą do Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej w celu zwołania posiedzenia w obecności Burmistrza Sandomierza. 
 
Ad. 9  
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 

 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2019.1429 j.t.), i 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). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  


