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Protokół Nr 28/9/2016 

Komisja Nauki Oświaty, Kultury i Sportu 

posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny, Wojciech Czerwiec. 

 

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 ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę 

korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, logopedycznej oraz prowadzących zajęcia terapeutyczne i inne 

zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Miejską Sandomierz.  

4. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających 

uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz prowadzących zajęcia 

terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Miejską Sandomierz.  

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek odczyta uzasadnienie do projektu. 

Powiedziała, że „nie ma przedstawiciela Burmistrza, który szerzej objaśniłby, dlaczego 

wprowadza się takie rozwiązania w szkołach i czemu lub komu mają one służyć”. 

 

Przerwa. 

Przewodnicząca wznowiła obrady. 

Radny Jerzy Żyła zapytał, czy razem ze zwiększeniem ilości godzin, zwiększa się też 

wynagrodzenie? 
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Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza powiedziała, że na wniosek rodziców, po 

przeprowadzeniu wielu rozmów w tej sprawie zwiększa się do 28 godzin, pracę specjalistów, 

wynagrodzenie nie zmieni się. „Mamy w szkołach coraz więcej dzieci potrzebujących 

wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Na wizytę w Poradni sandomierskiej czeka się 

po pół roku”. 

Radny Marceli Czerwiński zapytał, czy nie jest za późno na wprowadzenie tej uchwały? Rok 

szkolny zaczyna się już pojutrze.  

Pani Tamara Socha – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Oświaty - powiedziała, że projekt 

był gotowy 26 lipca br. Poinformowała, że przyjęcie tej uchwały nie zburzy organizacji zajęć 

w szkołach”. 

Po dyskusji na temat proponowanego wymiaru godzin Pani Tamara Socha poprosiła  

o skreślenie punktu 4 w tabeli zamieszczonej w § 1. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o przegłosowanie tej propozycji. Zapytała, kto 

jest za? 

Głosowano: 6 „za” – wniosek przyjęty. 

Przewodnicząca poinformowała, że wniosek zostanie przedstawiony na sesji, jako 

autopoprawka Burmistrza. 

Poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z wniesioną poprawką. Zapytała, kto 

jest za? 

Głosowano: 2 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że komisja nie wydała opinii w sprawie omawianego 

projektu uchwały. 

(Na posiedzenie przybył, radny Janusz Czajka). 

 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z treścią pism; 

- Spółdzielnia Socjalna „Dziecięcy Świat” w sprawie podwyższenia dofinansowania pobytu 

dziecka w przedszkolu. 

Komisja wysłuchała mieszkańców Sandomierza: 

Pan C.Ł*) wyraził swoją negatywną opinię o sposobie zarządzania Muzeum Okręgowym w 

Sandomierzu i decyzjach kadrowych dyrektora Dominika Abłamowicza. Powiedział między 

innymi, że zwalniani są długoletni, zasłużeni i oddani Sandomierzowi pracownicy muzeum. 

Przedstawił sylwetki trzech pracowników muzeum, którzy dochodzą  

w sądzie pracy swoich praw. Zapytał radnych czy jest to słuszne, czy można na to patrzeć 

spokojnie. Podkreślił, że z merytorycznego punktu widzenia po 1,5 rocznej pracy, dyrektor 

nie wprowadził żadnej z zapowiadanych zmian. Przed objęciem stanowiska roztaczał wizje  

rozwoju  Muzeum, w tej chwili  „lata samolotem i szuka siedziby Zawiszy Czarnego, będzie 

przebudowywał salę rycerską, która jest dziedzictwem narodowym”. Poprosił radnych  

o szybką interwencję. 

Pan Z.P.*) powiedział między innymi, że jest mu przykro,  „Muzeum jest chore, dyrektor nie 

umie współpracować z ludźmi, dziwię się Burmistrzowi i Radzie Miasta, należy ten wrzód 



 

3 
 

przeciąć”. Poprosił o zorganizowanie specjalnego posiedzenia komisji, zaproszenie dyr. 

Abłamowicza i zadanie mu konkretnych pytań. Poprosił radnych o dobre przygotowanie się 

do tego spotkania „szkoda każdego miesiąca”. 

Po zakończeniu dyskusji, na temat przedstawionych uwag mieszkańców, Pani Agnieszka 

Frańczak-Szczepanek powiedziała, że wstępnie ustala termin posiedzenia Komisji na  

9 września 2016 r. godz. 12.00. 

Powiedziała, że na posiedzenie należy zaprosić przedstawicieli współorganizatorów Muzeum. 

 

Przewodnicząca ogłosiła, krótką przerwę. 

Wznowiono obrady. 

Pani Tamara Socha poprosiła o reasumpcję głosowania w sprawie wykreślenia punktu  

4 z projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin   

zajęć nauczycieli (...) Powiedziała, że należy zmienić tylko liczbę godzin z 24 na 18. 

Radni przychylili się do tej prośby. 

Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za reasumpcją głosowania tego projektu uchwały? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem punktu 4 z zaproponowaną 

liczbą godzin – 18 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o przegłosowanie projektu uchwały z przyjętą poprawką. 

Zapytała, kto jest za? 

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

 

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). 
 


