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       Protokół Nr 50/13/2017 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 25 września 2017 roku 

Posiedzeniu przewodniczy Pan Robert Kurosz – Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty Kultury i 

Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Janusz Czajka, Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Andrzej Bolewski. 

Ad. 1 

Pan Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjna oraz nauczycieli udzielających 

uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia 

terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Sandomierz. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierz w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. 

7. 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”. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym. 

9. Zapoznanie się z informacja na temat funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym 2017/2018. 

10. Plany rozwoju szkół i potrzeby inwestycyjne placówek oświatowych. 

11. Analiza stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych. 

12. Wnioski radnych, sprawy różne. 
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13. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu. 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody dokonuje się przesunięcia środków z działu 851 do działu 754. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjna oraz nauczycieli udzielających uczniom 

pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i 

inne zajęcia specjalistyczne w szkołach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Projekt uchwały został opracowany ze względu na przepisy i wytyczne rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Wprowadza np. 

jednolity zapis godziny lekcyjnej, która będzie wynosić 45 minut. 

 Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

„Zgodnie z założeniami reformy oświatowej sześcioletnie szkoły podstawowe od 1 września 2017 

roku stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Uchwała ta stanowi akt założycielski utworzenia 

ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu  w rozumieniu ustawy – prawo oświatowe”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

„Zgodnie z założeniami reformy oświatowej sześcioletnie szkoły podstawowe od 1 września 2017 

roku stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Uchwała ta stanowi akt założycielski utworzenia 

ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu w rozumieniu ustawy – prawo oświatowe”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

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”. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

Zmiana obowiązującej uchwały dotyczy wprowadzenia do zadań CUW obsługi szkół w zakresie BHP  i 

p. poż. oraz zamówień publicznych. 

Poprosiła o wprowadzenie poprawki w § 9 ust. 5, który powinien brzmieć: „Prowadzenie 

dokumentacji z kontroli związanych z przeglądami budynków i urządzeń”. W materiałach na sesję w 

tym punkcie brakuje słowa „kontroli”. Burmistrz wprowadzi to, jako autopoprawkę na najbliższej sesji 

Rady Miasta. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem 

prowadzącym. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha. 

W porównaniu z obowiązującym regulaminem wynagradzania nauczycieli wprowadza się zmiany: 

- § 6 ust. 3 wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego mieści się w granicach od 5-85% 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego. Dotychczas był to przedział 5-70%, 

-  § 5 dodaje się ust. 3  w brzmieniu: „dodatek motywacyjny dla ustępującego dyrektora przyznawany 

jest na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia roku w którym kończy się jego kadencja.” 

W dyskusji głos zabrali; 

- Radny Marcin Marzec złożył wniosek o zmianę § 6 ust. 3 w następujący sposób: 

 wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 50% i nie wyższa niż 85% 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego. 
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- Radny Robert Pytka zwrócił uwagę, że wysokość przyznanego dodatku powinna być proporcjonalna 

do liczebności dzieci w placówce. 

- Pani Krystyna Socha – przedstawiciel ZNP Oddział w Sandomierzu poinformowała, że Związki 

przedstawiły swoja propozycję zmiany dodatku funkcyjnego - § 8 Regulaminu. Wysokość dodatku dla 

Dyrektora placówki powinna wynosić od 15-50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

natomiast dla wicedyrektora 40%. 

Pan Robert Kurosz poprosił radnych o przegłosowanie wniosku Radnego Marcina Marca. 

Zapytał, kto jest za takim wnioskiem? 

Głosowano: 7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – wniosek przyjęty. 

Pan Robert Kurosz powiedział, że powyższy wniosek zostanie przekazany Burmistrzowi  na najbliższej 

sesji. Poprosił o zaopiniowanie projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza w materiałach na 

sesję. Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 

Głosowano: 4 „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się” – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Zapoznanie się z informacja na temat funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym 2017/2018. 

Komisja wysłuchała obszernych wystąpień dyrektorów szkół podstawowych w Sandomierzu. 

Pan Waldemar Gosek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu mówił między innymi: 

- o widocznym braku odpowiedniej przestrzeni dla uczniów, uważa że w placówce jest ciasno, 

„priorytetem powinna być rozbudowa placówki” 

- brakuje pracowni przedmiotowych: fizycznej, chemicznej, geograficznej, 

- ze względu na zły stan parkietu Sali gimnastycznej PPSSE wydał decyzje o konieczności wykonania 

remonty do 31.08.2018 r. 

Pani Bożena Chmielewska przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu powiedziała 

między innymi: 

- brakuje w placówce pracowni przedmiotowych, 

- nie ma możliwości technicznych prowadzenia dziennika elektronicznego, 

- konieczne jest doposażenie toalet szkolnych oraz modernizacja schodów, które są bardzo śliskie, 

- rozpoczęto prace budowlane na placu zabaw 

Pan Grzegorz Socha – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – powiedział między innymi; 

- szkoła jest odnowiona po powodzi w 2010 roku, 

- PPSSE wyłączyła z użytkowania dwie sale znajdujące się poniżej parteru budynku, będą one 

zaadoptowane na gabinet dla psychologa szkolnego, 

- istnieje pilna potrzeba zmiany stropodachu na budynku oraz budowa nowego ogrodzenia, 

- konieczne jest także ustawienie nowego przystanku przy szkole. 

Pani Małgorzata Szuba – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 – powiedziała między innymi: 



 

5 

 

- o liczebności uczniów oraz kadrze nauczycielskiej, 

- wykonanym audycie energetycznym budynków przy ul. Cieśli i Mickiewicza, 

- zgłoszeniu obu budynków do termomodernizacji, 

- planach związanych z przeniesieniem szkoły do budynku przy ul. Cieśli i związaną z tym adaptacja 

pomieszczeń, dostosowaniem łazienek dla dzieci młodszych 

- konieczność wymiany stolarki okiennej, 

- braku drogi ewakuacyjnej, 

- planowanym utworzeniu oddziałów Montessori, 

- konieczności dostosowania budynku przy ul. cieśli do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Ad. 10 

Plany rozwoju szkół i potrzeby inwestycyjne placówek oświatowych. 

Komisja omówiła wizualizację budowy zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

W dyskusji poruszono tematy: 

- kosztów budowy zadaszenia w stosunku do budowy hali sportowej, 

- konieczności zabezpieczenia odpowiednich środków na ten cel w budżecie na 2018 rok, 

- możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

Ad. 11 

Analiza stanu bezpieczeństwa placówek oświatowych. 

Komisja wysłuchała informacji dyrektorów szkół o stanie bezpieczeństwa w szkołach. 

Pani Małgorzata Szuba omówiła programy profilaktyczne prowadzone przez szkołę. 

Pan Waldemar Gosek omówił pracę psychologów i pedagogów szkolnych. 

Pan Grzegorz Socha powiedział o zagrożeniach związanych z przemocą w sieci, która potrafi 

doprowadzić do depresji i samobójstw. Mówca uważa, że konieczna jest wnikliwa obserwacja 

uczniów i wychwytywanie wszelkich „innych” zachowań. 

Ad. 12 

Komisja nie wypracowała wniosków. 

Ad. 13 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji. 

 

 

Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
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