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Protokół Nr 30/11/2016 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

z posiedzenia w dniu 21 września 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek – Przewodnicząca 

Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Robert Pytka 

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 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. Przyjęcie protokołu Nr 29/ 10 /2016 Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu  

z dnia 9 września 2016 roku. 

5. Zapoznanie się z treścią pism skierowanych do komisji 

6. Wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 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. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Tamara Socha – Dyrektor 

Samorządowego Centrum Oświaty. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na zakres obowiązków dla nowo powstałego Centrum Usług 

Wspólnych. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, jaki będzie budżet tej jednostki i czy wszyscy pracownicy 

administracyjni zatrudnieni w MOSiR będą zatrudnieni w Centrum Usług Wspólnych? 

Pani Tamara Socha powiedziała, że pracownicy przejdą z tych jednostek do CUW (Centrum 

Usług Wspólnych). Zgodnie z omawianym projektem Centrum będzie obsługiwać podmioty 

podległe tylko w zakresie finansowo-księgowym. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy inne jednostki np. SCK, Biblioteka też będą 

administrowane przez CUW? 

Radny Jerzy Żyła zapytał, ile osób straci pracę w związku z tą reorganizacją? 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zapytała, kto jest pomysłodawcą tego projektu 

uchwały? 
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Pani Tamara Socha nie wypowiedziała się w powyższych kwestiach. Zaznaczyła, że „intencją 

powstania tej uchwały jest zaoszczędzenie środków na administrowanie jednostek 

podległych miastu”.  

Radny Janusz Czajka przedstawił analizę, kadrową MOSiR i ewentualne przeniesienie  

pracowników administracyjnych do CUW i stwierdził, że oszczędność  

ta spowoduje utratę pracy dwóch osób. 

Pani Tamara Socha powiedziała, że „CUW przejmuje przede wszystkim zadania a nie osoby”, 

są to zadania nie związane z oświatą np. sport, kultura, dlatego osoby zajmujące się tym 

zakresem przejdą najprawdopodobniej do CUW” 

W dalszej dyskusji padły pytania: 

- czy jednostki zwróciły się z prośbą o przejęcie tych obowiązków, 

- czy na Bulwarze pozostaną osoby zajmujące kierownicze stanowiska. 

Radny Marcin Marzec złożył wniosek formalny o zwołanie przed sesją jeszcze jednego 

posiedzenia komisji i zaproszenie kierowników MOSIR, SCK, Biblioteki i OPS-u w celu 

zapoznania się z ich opinią na temat zaproponowanych zmian. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o przegłosowanie powyższego wniosku. 

Zapytała, kto jest za? 

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

Przewodnicząca obrad podkreśliła, że „chcemy się dowiedzieć, jaka była treść próśb 

złożonych przez kierowników jednostek”. 

Radny Janusz Czajka zapytał, dlaczego w porządku obrad sesji nie znalazła się uchwała 

dotycząca zwiększenia ilości godzin dla nauczycieli niepedagogicznych? 

Pani Tamara Socha odpowiedziała, że projekt nie uzyskał pozytywnej opinii ZNP. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zaproponowała, aby następne posiedzenie komisji 

odbyło się w dniu 26 września br. o godz. 8,30. Radni wyrazili zgodę. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, że zgodnie z przyjętym wnioskiem, na posiedzenie 

zostaną zaproszeni kierownicy: MOSIR, SCK, Biblioteki i OPS-u. 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu Komisji Nr 29/10/2016 z dnia 9 września 2016 r. 

Komisja bez uwag przyjęła treść protokołu. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek przedstawiła treść pism: 

- wiadomość mailowa Pana D.G.)* dotycząca zainstalowania dla turystów tablic 

informacyjnych i tras dojścia do Starówki z różnych punktów miasta np. od strony 

kościoła św. Pawła. 

Komisja popiera sugestię mieszkańca i widzi potrzebę opracowania koncepcji oznakowania 

całego miasta. 

- pismo pracowników MOSiR w sprawie przeniesienia Pana M.C.)* na inne 

stanowisko pracy.  

Komisja przyjęła do wiadomości treść pisma. Podczas dyskusji wypowiadano się,  

że przeniesienie tak oddanego i zasłużonego pracownika Bulwaru na inne stanowisko nie ma 

podstaw. 
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Ad. 6 

Komisja jednomyślnie – przez aklamację – składa zapytania do Burmistrza Sandomierza: 

1. W związku z powzięciem informacji o braku zainteresowania władz w sprawie włączenia 

Sandomierza na listę miast historycznych, organizowaną przez Ministerstwo Kultury, komisja 

prosi o wyjaśnienie przyczyn podjęcia takiego stanowiska. 

2. W związku z powzięciem informacji o zaginięciu gablot muzealnych zakupionych przez 

poprzedniego dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu komisja prosi o ustalenie 

stanu faktycznego. 

3. Komisja prosi o udzielenie informacji o przewidywanych kosztach planowanej przebudowy 

Sali Rycerskiej oraz kosztach badania georadarowego podnóża Zamku. 

4. Komisja prosi o udzielenie informacji, na czym polegała ugoda podpisana z Panią  

E. S.)* i jaki jest koszt tej ugody. 

5. Komisja prosi o wyjaśnienie, czy przy powoływaniu dyrektora Muzeum Okręgowego  

w Sandomierzu znane były komisji konkursowej „konflikty z poprzedniej pracy dyrektora”. 

6. Jak Pan Burmistrz ocenia spory prowadzone przed sądem pracy przez pracowników 

Muzeum. 

7. Czy został rozstrzygnięty spór w sprawie byłego dyrektora MOSiR. 

 

Komisja wysłuchała mieszkanki miasta, która wyraziła swoje oburzenie brakiem 

synchronizacji wydarzeń kulturalnych w Sandomierzu. Stwierdziła, że kalendarz imprez 

powinien być opracowywany z odpowiednim wyprzedzeniem po uzgodnieniu terminów  

z organizatorami. Wyraziła swoje uwagi w stosunku do pracowników obsługi technicznej 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu np. brak wietrzenia sal przed koncertem. 

 

Ad. 7 

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). 
 


