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            Protokół Nr 15/13/2019 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 23 października 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida 

Zaproszeni: 

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

Obecni mieszkańcy Sandomierza: 

Pan Zenon Paś  

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 przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019.” 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza             

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej w Sandomierz „Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania                     

i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek 

obsługiwanych.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i 

rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną. 

7. Opiniowanie projektu uchwały o przyjęciu stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec 

promowania w życiu publicznym oraz prób wprowadzenia w instytucjach i placówkach 

oświatowych na terenie Miasta Sandomierza ideologii „ LGBT+”. 

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano-  7„za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019.” 

 

 Przewodniczący komisji przekazał głos Pani Tamarze Socha- Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu, aby przedstawiła ww. projekt uchwały.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019 

dotyczy finansów, ogólnych wiadomości dot. budynków, statystyki dot. liczby dzieci, nauczycieli, 

problematyki dożywiania dzieci, wyposażenia oraz nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty, 

statystki dot. terenów sportowych, pomieszczeń, wyposażenia, zakupów oraz bibliotek szkolnych, 

udziału szkół w programach unijnych i rządowych. 

Ponadto, znajduje się analiza wyników egzaminu gimnazjalnego  oraz pomoc materialną i inne formy 

wsparcia udzielane uczniom z uwzględnieniem działań nakierowanych na kształcenie uczniów ze 
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specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (świadczenia pomocy materialnej dla ucznia, wyprawki 

szkolne 2018/2019, dotacji celowej z budżetu Państwa na darmowy podręcznik, nauczanie 

indywidualne oraz rewalidacja i informacji dot. dowozu do szkół).  

Radny Robert Kurosz przeszedł do głosowania ww. projektu uchwały wobec braku chętnych do 

dyskusji. 

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad.4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza                 

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej w Sandomierz „Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz „Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu”.   

 

Radny Robert Kurosz przekazał głos Pani Tamarze Socha w celu przedstawienia powyższego 

projektu uchwały, która wyjaśniła, że Centrum Usług Wspólnych  na mocy uchwały                            

Nr XXXI/365/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 września 2016 roku powołane jest do 

prowadzenia wspólnej obsługi jednostek Gminy Sandomierz , w tym placówek oświatowych oraz 

innych wskazanych jednostek sektora finansów publicznych.  

W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej - Żłobka  przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu dokonuje się uzupełnienia wykazu jednostek obsługiwanych 

przez Centrum. Ponadto, uchwała systematyzuje i porządkuje dotychczasowe zapisy Statutu Centrum .  

Pani Tamara Socha  wymieniła, w których miejscach zachodzą zmiany :  

W §,1 ustęp 2, litera „k” o treści : „Żłobek przy Przedszkolu Nr 6 przy ul. T. Króla 3. 

Zmiana w „Statucie Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu” polega na przeniesieniu        

z § 7 „Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych i Centrum w zakresie:  

„ punktu 1 Rachunkowości i sprawozdawczości”   

do punktu 2 „Finansowo- księgowej” dodaje :  

m) ewidencja podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT 7 obsługiwanych jednostek,  

n) obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych oraz wyprawek szkolnych dla 

uczniów, 

o) udzielanie i rozliczanie zaliczek stałych udzielanych na bieżące potrzeby jednostek wymienionych w 

§2 , 

p) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników obsługiwanych jednostek i Centrum.  

Przewodniczący komisji przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały ze względu 

na brak chętnych do dyskusji.  

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie. 

 

Ad.5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miasta 

Sandomierza w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania                          

i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek 

obsługiwanych. 

 

W myśl art. 15c ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 

z dnia 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Organ zamawiający jednostki samorządu terytorialnego może, 

w drodze uchwały m.in. wskazać podmiot wykonujący zadania centralnego zamawiającego, określić 

zakres jego działania oraz wskazać jednostki objęte przez Centrum jako centralnego zamawiającego. 

Niniejsza uchwała określa współdziałania z centralnym zamawiającym mając na względzie 

zapewnienie większej efektywności, profesjonalizacji udzielania zamówień oraz zwiększenia 

konkurencji.  

W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej- Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym    Nr 6 w Sandomierzu dokonuje się uzupełnienia jednostek obsługiwanych przez 

Centrum w zakresie centralnego zamawiającego.  

Radny Robert Kurosz przystąpił do głosowania wobec braku chętnych do dyskusji.  

Głosowano – 7 „za”- jednogłośnie.  
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Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych 

przez te jednostki pomocą socjalną. 

 

 Pani Tamara Socha wyjaśniła, że zmiana uchwały spowodowana jest koniecznością 

ujednolicenia zapisów zamieszczonych w przedmiotowym Regulaminie przyznawania świadczeń 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te 

jednostki pomocą socjalną.  

Zmiana w powyższym Regulaminie polega na zmianie słów w §9, ust. 2, pkt 3 w miejsce: 

„oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny nauczyciela za okres 

trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu” 

wpisuje się:  

„oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny nauczyciela za 

miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu.”  

 Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącej 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty                       

i Wychowania w Sandomierzu dodała, że powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.  

 Przewodniczący przystąpił do głosowania. 

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad.7  

Opiniowanie projektu uchwały o przyjęciu stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec promowania 

w życiu publicznym oraz prób wprowadzenia w instytucjach i placówkach oświatowych na 

terenie Miasta Sandomierza ideologii „ LGBT+”. 

 

 Przewodniczący komisji poinformował, że na wniosek grupy radnych powstał powyższy 

projekt uchwały w sprawie sprzeciwu promowania ideologii LGBT+  (Lesbijki, Geje, Biseksualiści, 

Transgendryści) na terenie Sandomierza.  

Radny Robert Kurosz otworzył dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad.    

 Zgłosił się radny Marcin Świerkula, który dodał, że powyższa uchwała jest uchwałą 

intencyjną i nie rodzi żadnych skutków prawnych. Przedstawił tzw. „Kartę LGBT+” oraz 

wprowadzone programy wychowania seksualnego w świetle ideologii gender, wobec których jest 

przeciwny.  

Jednocześnie zaznaczył, że wspiera apel, wyrażony w stanowisku Konferencji Episkopatu Polskiego    

z dnia 13 marca 2019 r. o wycofanie rozwiązań zawartych w  powyższej karcie, gdyż wzbudza 

wątpliwości etyczne i prawne.  

Zadaniem radnego Świerkuli podejmując taką uchwałę Burmistrz otrzyma narzędzie, aby odmówić 

organizacji parad, które są kontrowersyjne.  

Obecnie, sandomierski włodarz nie ma prawa, aby sprzeciwić się takim organizacjom.  

-„Dlatego nie zgadzamy się jako nasz klub , aby w imię poprawności politycznej, działacze środowisk 

LGBT+ żądali praw do kształtowania postaw programowych w edukacji naszych dzieci.  

Chcemy bronić mieszkańców Sandomierza przed szkodliwą ideologią LGBT+, chcemy , aby nasze 

dzieci w szkole poznawały znaczenie słów jak patriotyzm czy rodzina, gdyż pielęgnowanie takich 

wartości pozwoli młodym osobom w przyszłości zbudować silne i trwa więzi z drugim człowiekiem 

czy lokalną społecznością. Mając na względzie dobro sandomierskich rodzin stajemy w obronie naszej 

szkoły oraz systemu oświaty przed próbami narzucania demoralizujących standardów mających 

negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży.” 
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 Pani Tamara Socha oznajmiła, że przeprowadziła z dyrektorami placówek oświatowych 

rozmowy na powyższy temat. Wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że nie zaobserwowali niepokojących 

sygnałów i zachowań w szkolnictwie na terenie Sandomierza.  

Dyskusja wśród Państwa radnych rozgorzała.  

           Radny Andrzej Majewski dodał, że społeczeństwo jest świadome:  

-„Nie możemy narzucać nikomu naszej woli.” 

Przewodniczący komisji przeszedł do głosowania powyższego projektu uchwały . 

Głosowano – 3 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”  

Komisja nie podjęła jednoznacznego stanowiska.  

 

Ad. 8 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

        Radny Jerzy Żyła zawnioskował o zwołanie posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury            

i Sportu z przedstawicielami wszystkich klubów sportowych.  

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

Jedna osoba nie głosowała.  

Radny Andrzej Majewski wyszedł. 

       Radny Marcin Świerkula sformułował wniosek o wsparcie klubu „SKS Wisła Sandomierz”           

w wysokości 150.000 złotych z rezerwy budżetowej oraz zlecić „Wiśle Sandomierza” propagowanie 

segregacji śmieci     

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

Brak rozstrzygnięcia.  

        Pan Z* – mieszkaniec Sandomierza zaapelował o „wzięcie klubu w opiekę” i zasugerował 

przykładowe miejsca boisk treningowych dla piłkarzy piłki nożnej.  

Mieszkaniec, zwrócił uwagę na problem z meleksami jeżdżącymi po Starym Mieście, ponieważ 

notorycznie utrudniają ruch drogowy tworząc zator uliczny.  

 

Ad. 9 

Zamknięcie obrad. 

  

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 
 
 

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 
 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.           

o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 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 dokonała: Marlena Lasek – Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu . 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 


