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Protokół Nr 7/5 /2015 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 20 kwietnia  2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Radny Robert Pytka, 

Radny Janusz Czajka. 

Ad. 1  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego 

przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r w sprawie zasad i trybu przyznawania, 

wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród  

i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

(uchwała II - dodatkowa). 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok 

(uchwała z materiałów na sesję). 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu. 

8. Szkoły i przedszkola samorządowe – informacja o przygotowaniach do roku szkolnego 

2015/2016 (punkt zaproponowany przez Przewodniczącą komisji) 

9. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji: 

- inicjatywa II LO w sprawie nadania imienia „Piotra Nurowskiego” stadionowi 

miejskiemu. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Sandomierz. 

 

Radny Piotr Chojnacki poprosił o rozważenie możliwości przyznania nagród dla 

sandomierskiej młodzieży, która zakwalifikowała się do sejmu młodzieży. Jest to 6-cio 

osobowa grupa uczniów sandomierskich szkół. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

Pani Tamara Socha – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – przedstawiła 

uzasadnienie. 

Po analizie materiału i dyskusji opracowano wniosek o wprowadzenie zmiany § 6 ust. 2, 

który będzie miał następujące brzmienie: 

„Liczba wniosków o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli powinna być proporcjonalna do 

liczby nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej (z wyłączeniem kadry kierowniczej), 

przy przyjęciu zasady, co najmniej jeden wniosek na każdą placówkę” 

Przewodnicząca komisji poprosiła o przegłosowanie powyższego wniosku, zapytała, kto jest 

za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek poprosiła o przegłosowanie całego projektu uchwały  

z przyjętą poprawką. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/47/2011 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania 

i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza 

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym  

i krajowym. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Nie wniesiono uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek poprosiła o przegłosowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok (projekt 

dodatkowy). 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza. 

Komisja nie wniosła uwag. 
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Przewodnicząca Komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytała, kto jest 

za? 

Głosowano: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. 

(materiały na sesję). 

Po przeanalizowaniu projektu wraz z uzasadnieniem członkowie komisji jednomyślnie 

zawnioskowali o przekazanie go do zaopiniowania komisji merytorycznej Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu 

Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor ZEAS  

w Sandomierzu. 

W toku dyskusji wyjaśnień udzielała Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza. 

Mówczyni poinformowała radnych, że przed IX sesją radni otrzymają poprawiony projekt 

uchwały w związku z uwagami naniesionymi przez radcę prawnego. Poprawki będą dotyczyć 

§ 5 – tu zostanie sprecyzowany majątek nowego żłobka, 

§ 7 – uchwała nie wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Świętokrzyskiego  

w związku z tym zostanie wykreślony ten zapis, 

W załączniku do uchwały: 

 § 6 ust. 1  skreśla się końcową część tj. „w oparciu o udzielone mu przez Burmistrza pisemne 

pełnomocnictwa” 

§  9 ust. 2 skreśla się „wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego”  

w to miejsce wpisuje się „według zasad określonych w Regulaminie”. Identyczną poprawkę 

wprowadza się w § 12,  

W § 15 skreśla się ust. 2, 

W § 16 skreśla się ust. 4. 

W § 19 skreśla się ust. 2 oraz ust. 4 do 6. 

Statut nie będzie określał opłat kwot za pobyt i wyżywienie dziecka, tą kwestię uregulują 

inne uchwały Rady Miasta. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie poprawek. Zapytała, kto jest 

za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodnicząca komisji poprosiła radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Szkoły i przedszkola samorządowe – informacja o przygotowaniach do roku szkolnego 

2015/2016. 
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Pani Katarzyna Zioło poinformowała o pracach organizacyjnych związanych z nowym rokiem 

szkolnym. Pokreśliła „chociaż nie ma jeszcze arkuszy organizacyjnych z naszej wiedzy  

o liczebności uczniów wynika, że żadnych zwolnień nauczycieli nie będzie” 

W dyskusji radni pytali o: 

- uruchomienie oddziału specjalnego w Szkole Podstawowej Nr 2. 

Radny Marcin Marzec poinformował o konieczności wprowadzenia fachowej opieki 

medycznej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych. Podkreślił, że nauczyciel będący 

opiekunem grupy nie może być jednocześnie sędzią na zawodach, opieka nad młodzieżą jest 

bardzo odpowiedzialnym zadaniem. 

Pani Katarzyna Zioło zapewniła, że podejmie w tej sprawie rozmowy z PCK. 

 

Ad. 9 

Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji: 

- inicjatywa II LO w sprawie nadania imienia „Piotra Nurowskiego” stadionowi miejskiemu. 

Komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. 

 

Ad. 10 

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 
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