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Protokół Nr 31/12/2016 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

z posiedzenia w dniu 26 września 2016 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Robert Pytka. 

Ad. 1  

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

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę 

budżetową Gminy Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty  

w Sandomierzu. 

4. Sprawy różne, wnioski komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza  

w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Sandomierz" Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu" w jednostkę budżetową Gminy 

Miejskiej Sandomierz "Samorządowe Centrum Oświaty w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zapytała, skąd pomysł na włączenie do struktur 

typowo oświatowych zakresu zadań związanych z kulturą i sportem „ta jednostka została 

powołana do obsługi szkół i przedszkoli, czy to jest zgodne z prawem?” 

Pani Tamara Socha – dyrektor Samorządowego Centrum Oświaty powiedziała, że „nie 

jest to włączenie”. Powołane Centrum Usług Wspólnych będzie obsługiwało sandomierskie 

placówki tylko w zakresie administracyjno-kadrowym. 

Pan Paweł Wierzbicki - dyrektor MOSiR powiedział, że celem wprowadzenia  

tej zmiany jest profesjonalizacja pracy. MOSiR skupi się na zadaniach merytorycznych. 

Ustawodawca daje taką możliwość.  

Radny Jerzy Żyła zapytał, ile osób straci pracę na skutek tej reorganizacji? 
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Pan Paweł Wierzbicki powiedział, że nie przewiduje się takich okoliczności „nikt nie 

straci pracy” 

Radny Jerzy Żyła powiedział, że z wyliczeń etatów wynika, że 2 osoby stracą pracę. 

Pani Tamara Socha wyjaśniła, że może to dotyczyć tylko umów zlecenia. 

W dalszej dyskusji wyliczano ile osób i na jakich stanowiskach przejdzie z MOSiR-u  

do Centrum Usług Wspólnych. 

Pani Tamara Socha podkreśliła, że razem z przejęciem zadań przechodzą też osoby. 

„Zwiększenie zakresu zadań CUW musi się wiązać z przejęciem osób, które zajmowały się 

dotychczas tymi zadaniami, nikt oprócz nich nie potrafi tego lepiej robić” 

Pan Andrzej Gajewski – Sekretarz Miasta - powiedział, że gmina Sandomierz nie jest 

pierwsza w tego rodzaju posunięciach.  

Pani Tamara Socha przypomniała, że „radni niedawno włączyli do SCO obsługę 

świetlic socjoterapeutycznych i nie mieli wątpliwości, że jest to dobre posunięcie” 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – podkreśliła, że CUW będzie działać  

od stycznia 2017 r. jego zadaniem będzie obsługa administracyjno-księgowa jednostek „nikt 

nie interweniuje w merytoryczną część działalności” Wprowadzenie tej obsługi pozwoli  

na prowadzenie przejrzystej polityki finansowej, będzie jeden główny księgowy. Prace nad 

projektem trwały od maja br. Pan Burmistrz konsultował te rozwiązania ze wszystkimi: 

dyrektorami szkół, biblioteką, SCK . Spodziewamy się oszczędności np. SCK zatrudnia firmę 

zewnętrzną do prowadzenia spraw księgowych, teraz będzie korzystać z CUW”. 

Pan Marcin Marzec stwierdził, że mamy w tej chwili większą wiedzę na temat 

proponowanych zmian. Zawnioskował o zamknięcie dyskusji. 

Pani Tamara Socha poinformowała, że w projekcie uchwały dokonała 

„kosmetycznych poprawek np. w tytule uchwały” na sesji radni otrzymają poprawioną 

wersję projektu uchwały. 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Zapytała, kto jest 

za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 4 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący” – opinia pozytywna. 

 

Ad. 4 

Sprawy różne: 

Komisja zapoznała się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału  

w Sandomierzu znak: L.dz.82/2016 z dnia 5.09.2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków  

w budżecie miasta na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych w 2017 roku. 

Komisja wysłuchała mieszkańca miasta, który z ogromnym docenianiem wyrażał  

się o pracy kierownika Bulwaru- Pana M.C.)*.  

Radny Jerzy Żyła przedstawił swoje negatywne odczucia co do zamiany na stanowisku 

kierownika Bulwaru. Powiedział, między innymi, że „słyszy się na mieście, że Pana  

M. C.)* ma zastąpić jeden z ratowników pływalni”. Stwierdził, że jest to nietrafiony wybór. 

Radny Marceli Czerwiński podsumował, że „radni nie są od spraw kadrowych”. 
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Radny Wojciech Czerwiec zapytał, o szczegóły wypadku na „Ścieżce Tarzana” w Parku 

Piszczele. 

Pan Paweł Wierzbicki wyjaśnił, że są to tereny otwarte dla wszystkich, był  

to nieszczęśliwy wypadek.  

Radny Janusz Czajka zapytał, dlaczego nie opiniujemy projektu uchwały w sprawie 

wymiaru godzin niepedagogicznych? 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała, że nie ma w tej sprawie opinii ZNP i Związków 

Zawodowych Nauczycieli. 

 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad  

i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Agnieszka Frańczak – Szczepanek  

 

Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu 

 
 

 

 

Protokołowała: Renata 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). 
 


