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Protokół Nr 32/13/2016 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

z posiedzenia w dniu 19 października 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pani Agnieszka Frańczak  –  Szczepanek  –  Przewodnicząca 

Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Janusz Czajka, Wojciech Czerwiec, Robert Pytka. 

Ad. 1  

Pani Agnieszka Frańczak  -  Szczepanek stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie zasad prowadzenia obowiązku nauki pływania w sandomierskich 

szkołach. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2017 rok.  

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                      

Głosowano: 5  ,,za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Omówienie zasad nauki pływania w Sandomierskich szkołach. Od września tego roku 

program ten znów wszedł do szkół, prowadzony i organizowany przez MOSiR. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek - powiedziała, że „nie byłoby większego problemu, 

gdyby nie fakt, że w tym roku nauczyciele nie mają płacone za te godziny. Poza tym wchodzą 

w grę istotne kwestie pełnienia obowiązków opieki dzieci na basenie, gdyż instruktorzy nauki 

pływania często się spóźniają, a jeśli nauczyciele nie będą mieli płatne, nie będą uczęszczać 

na basen”. 

Pan Andrzej Lebida – zapytał jak wygląda ten system? 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek - powiedziała, że „nauczyciele idą z dziećmi rano na 

basen i często jest tak, że godziny nachodzą na siebie, dzieci są niedosuszone,  

a nauczyciele są szkalowani”.  

Pan Andrzej Lebida – stwierdził, że system jest źle zorganizowany. 

Pan Jerzy Żyła – powiedział, że jeśli są takie zarzuty to należy je skonkretyzować.  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek powiedziała, że „prosiła o zmianę instruktora i nie wie 

dlaczego, Pan L.)*,  który był dobrym instruktorem, już nie pracuje”. 

Pan Marcin Marzec – stwierdził, że „należy zadać sobie pytanie, czy ten program jest 

potrzebny? Ile godzin wychowania fizycznego mają dzieci w klasach I – III i czy zajęcia 

pływania są dodatkowe? Czy są realizowane w ramach godzin wychowania fizycznego?” 
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Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek - powiedziała, że „te zajęcia są dodatkowe,                     

a wychowania fizycznego jest 2 godziny tygodniowo”. 

Pan Marceli Czerwiński – uważa, że „zajęcia nauki pływania są koniecznością, gdyż 

zmniejszyło się o 32% ilość utonięć. Te sprawy powinny być załatwione między Dyrekcją, a 

MOSiR – em”. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – powiedziała, że „nauczyciele uważają, że ten 

program jest potrzebny, powinien być jednak opłacony. Program jest MOSiR-u, bo co innego 

gdyby to było w ramach szkoły”. 

Pani Tamara Socha powiedziała, że „nauczyciele rzeczywiście podnoszą takie uwagi, że do tej 

pory byli wynagradzani i w dalszym ciągu oczekują z tego wynagrodzenia. Są nauczyciele, 

którzy wyrazili zgodę, że będą zaprowadzać dzieci na basen bez tych pieniędzy”. 

Pan Paweł Wierzbicki – dyrektor MOSiR - powiedział, że „instruktorzy nauki pływania nie są 

zatrudnieni przez MOSiR, oni tylko udostępniają bezpłatnie basen. Ministerstwo dało dotację 

na wynagrodzenia instruktorom”.  

Pani Tamara Socha powiedziała, że „to jest w ramach tych 40 godzin”. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – powiedziała, że „Pan Kurator Oświaty powiedział, że 

brak jest podstawy prawnej do zobowiązania nauczyciela do prowadzenia zajęć 

dodatkowych”. 

Pani Tamara Socha powiedziała, że „art. 42 ustawy oświatowej mówi, że Pani Minister nie 

wyklucza możliwości przydzielania przez dyrektora zajęć w ramach 40 godzinnego wymiaru 

czasu pracy”. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek  posiedziała, że „40 godz. to jest ciężka praca 

nauczyciela”. 

Pani Tamara Socha odpowiedziała, że „tego nie kwestionuje, kiedy kondycja i sytuacja 

finansowa Gminy była lepsza, to za każde dodatkowe zajęcia nauczyciel miał płatne. Niestety 

budżet tego nie wytrzymuje i te pieniądze są już zrealizowane”. 

Pan Andrzej Lebida – zapytał, „o jakie pieniądze chodzi?” 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek - poinformowała, że „chodzi o 30 zł za godzinę”. 

Pan Andrzej Lebida – zapytał, czy mamy rozeznanie o możliwości uzyskania dotacji  

z Ministerstwa Sportu? 

Pani Katarzyna Zioło - odpowiedziała, że „niestety Ministerstwo Sportu bardzo ogranicza 

wydatki na prowadzenie zajęć dodatkowych”. 

Pan Marcin Marzec - prosi wszystkie strony zainteresowane opieką dzieci o podjęcie rozmów 

i znalezienie rozwiązania tego problemu. Zgłasza wniosek formalny o zamknięcie tej dyskusji. 

Głosowano: 5 ,,za” - jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  rocznego programu współpracy Sandomierza z 

Organizacjami Pozarządowymi . 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek prosi o zapoznanie z projektem uchwały. 
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Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Katarzyna Kondziołka – kierownik referatu 

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: 

„Art. 5a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003 roku nakłada na gminę obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy                

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które działają w sferze pożytku 

publicznego. Projekt niniejszej uchwały był już przedmiotem konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i innym podmiotom prowadzącymi działalności pożytku publicznego. 

Konsultacje te przeprowadzone były w dniach od 12 – 26 września tego roku. W trybie 

uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2016 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z Radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego projektów aktów 

prawnych stanowi działalności statutowych tych organizacji. Projekt był przedmiotem obrad 

Sandomierskiej Rady pożytku publicznego, która w uchwale nr. 3/ 2016 z dnia 26 września 

zaopiniowała go pozytywnie.” 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Głosowanie: 3 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5  

Sprawy różne: 

Komisja zapoznała się z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2  o nadanie szkole  imienia 

Kazimierza Wielkiego. 

Powyższy wniosek przyjęto bez uwag. 

Głosowanie: 3 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Pan Marceli Czerwiński - zapytał, kto będzie fundatorem sztandaru dla tej szkoły? 

Pan Andrzej Lebida – zapytał, „czy nie ma bliższego rodaka naszych okolic, który mógłby 

zostać patronem tej szkoły?” 

Pan Marcin Marzec - zaproponował Błogosławionego Antoniego Rewerę na patrona, decyzja 

należy jednak do szkoły. 

Pani Agnieszka Franczak – Szczepanek - odczytała pisma: 

- Ministra Kultury w sprawie przyznania dotacji w kwocie 50 tys. na dokończenie remontu  

w Kościele Św. Ducha.  

- dwa pisma  z prośbą o dotację do Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy. 

- Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu o przesłanie protokołu z ostatniego 

posiedzenia Komisji.  

- Radnego Marcina Marca z prośbą o zadaszenie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1      

w Sandomierzu. 

 

Mieszkańcy miasta: 

Pan Z.P.)* zapytał, jakie wnioski wynikły z poprzedniego posiedzenia komisji? Co 

przedsięwzięła Pani Przewodnicząca?. 
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Pani Agnieszka Frańczak -  Szczepanek odpowiedziała, że „Komisja nie została zamknięta 

odnośnie Zamku, została przeniesiona na później, żeby zobaczyć co się wydarzy odnośnie 

osób, które miały sprawy w Sądzie”. 

Pan Z.P.)* stwierdził, że padło wystarczająco dużo argumentów, żeby Komisja wysunęła już 

jakieś wnioski na jakiej zasadzie ten Pan ma takie duże wynagrodzenie”. 

Pani Z.P.)* wyraziła negatywną opinię o zachowaniu dyrektora Muzeum - wobec Niej – i 

współpracy pomiędzy dyrektorem Muzeum a wydziałem kultury. 

Pan Marcin Marzec - prosił o udzielenie informacji, kto ustala wysokość pensji Pana 

Dyrektora Muzeum?  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – poprosiła Panią Tamarę Socha o przygotowanie na 

najbliższą Komisję, ile było dodatkowych „zajęć” – w rozbiciu na każda szkołę -   i ile na to 

poszło pieniędzy z budżetu Miasta?  

 

Ad. 6 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek - stwierdziła wyczerpanie porządku obrad  

i zamknęła posiedzenie Komisji.  

 

 

Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu 

 
Protokół sporządziła: R. Tkacz 

  
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. 2015. 2058  ze zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016. 922). 
 

 

 

 


