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PROTOKÓŁ NR 10/8/2019 

KOMISJA NAUKI, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

posiedzenie w dniu 12 czerwca 2019 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, 

Kultury i Sportu. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Marek Strugała, Pan Marcin Świerkula oraz Pan 

Jerzy Żyła. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Pani Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych w Sandomierzu, Pani Krystyna Socha – Prezes Zarządu Okręgowego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu. 

Ad. 1.  

Przewodniczący Komisji, Pan Robert Kurosz, powitał wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2.    

Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił o jego przyjęcie:  

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenie granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.   

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz 

jest organem prowadzącym. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 6 głosów „ZA”. 
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Ad. 3. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się do Pani Tamary Sochy z prośbą o zreferowanie 

projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz oraz określenie granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. Pani Socha wyjaśniła, że projekt ten związany 

jest z ogólnopolską reformą oświaty, a dokładnie likwidacją szkół gimnazjalnych. W jego 

efekcie nastąpi już ostateczna likwidacja tego typu placówek oświatowych na terenie gminy. 

Projekt ten uwzględnia ponadto nowe ulice, jakie pojawiły się na mapie Sandomierza. 

Dodała, że uchwała uzyskała pozytywną opinię związków zawodowych, Świętokrzyskiego 

Kuratora Oświaty, a także została skonsultowana z dyrektorami poszczególnych placówek 

oświaty. Pan Andrzej Lebida w odniesieniu do zaprojektowanego podziału i wytyczonych 

granic obwodów szkolnych zapytał, czy dziecko może uczęszczać do szkoły innej, aniżeli 

wynika to z przynależności do obwodu. Pani Dyrektor potwierdziła taką możliwość i dodała, 

że obwody szkolne są po to planowane, by organ prowadzący miał pewność, iż każde dziecko 

może spełniać obowiązek szkolny. Ustawa nie nakłada na rodziców obowiązku posyłania 

dziecka do szkoły w obrębie swojego obwodu. Dziecko może uczęszczać do innej szkoły. Pan 

Andrzej Majewski natomiast zapytał Panią Sochę o to, ile dzieci będzie dowożonych do 

szkoły. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż na chwilę obecną nie jest w stanie na to pytanie 

odpowiedzieć. Dowóz dzieci jest organizowany na wyraźny wniosek rodziców i gdy 

odległość do szkoły wynosi powyżej 3 km (dzieci klas I-III) lub 4 km (dzieci starsze). 

Obecnie realizowany jest jedynie dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli. 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie założeń projektu uchwały                   

i w związku z brakiem kolejnych pytań poddał projekt pod głosowanie. Projekt uchwały 

został jednomyślnie zaopiniowany pozytywnie.     

Głosowanie: 6 głosów „ZA”.    

Ad. 4.  

Przewodniczący poprosił o zreferowanie projektu uchwały ponownie Dyrektor CUW.  

Pani Socha poinformowała, że projekt ten wprowadza do regulaminu zapisy typowo 

kosmetyczne. Najważniejsze zmiany, to: 

- zwiększenie uprawnień dyrektorów szkół w przedmiocie przyznawania dodatków 

motywacyjnych dla nauczycieli, 

- zwiększenie uprawnień burmistrza w przedmiocie przyznawania dodatków 

funkcyjnych dla dyrektorów szkół: wysokość będzie zależna od wielkości szkoły oraz 

zatrudnionych zastępców dyrektora, 

- dodatek motywacyjny będzie przysługiwał na okres od 2-6 m-cy. 

W przedmiocie tego ostatniego zagadnienia Pan Andrzej Majewski zapytał ile wynosi 

odpis na dodatek motywacyjny. Pani Socha poinformowała, że od 6-12 %.   
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Pan Robert Kurosz zapytał, czy z zaproponowanej zmiany uchwały będą wynikały 

jakieś skutki finansowe dla Gminy. Dyrektor CUW odpowiedziała, że będą one bardzo 

nieznaczne.  

Przewodniczący dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaakceptowany przez 

związki zawodowe.   

Głosowanie: 6 głosów „ZA”.    

Ad. 5. 

 Przewodniczący Komisji zapowiedział, iż w terminie 1-5 lipca zostanie zwołane 

posiedzenie Komisji w związku ze zgłoszonym zainteresowaniem Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach,  Filia w Sandomierzu, w przedmiocie najmu w Sandomierzu 

dodatkowych pomieszczeń na prowadzoną działalność dydaktyczną.   

 

Ad. 6. 

Pan Robert Kurosz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie 

Komisji.   

 

                                                                              Przewodniczący Komisji – Robert Kurosz 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Magdalena Żukowska 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


