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Protokół Nr 33/14/2016 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

z posiedzenia w dniu 16 listopada 2016 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczy Pani Agnieszka Frańczak  –  Szczepanek  –  Przewodnicząca Komisji. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pani Agnieszka Frańczak  -  Szczepanek stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Nieobecni: Wojciech Czerwiec, Robert Pytka. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Sandomierza za rok 

2015/2016. 

4. Informacja o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

5. Sprawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu nie zostanie 

zrealizowany zaplanowany temat: mówienie perspektyw rozwoju szkolnictwa wyższego  

w Sandomierzu  w związku z nieobecnością przedstawicieli szkół wyższych. 

Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie przedstawionego powyżej porządku obrad. 

 Głosowano: 5 ,,za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Sandomierza za rok 

2015/2016. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 6  ,, za” – jednogłośnie. 

(na posiedzenie przybył radny Andrzej Lebida) 

Ad. 4 

Informacja o działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek otwierając dyskusję poprosiła Pana Dominika Abłamowicza -

Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - aby udzielił informacji  o sprawach toczących się 

przed Sądem Pracy pomiędzy Muzeum a pracownikami. 

Pan Dominik Abłamowicz – powiedział, że z zaproszenia na posiedzenie komisji  wynikało, że ma ono 

być poświęcone działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Zwrócił się do biura Rady  

z zapytaniem, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Otrzymał odpowiedź, że Radni, chcą otrzymać 

informację, czy są już rozstrzygnięte sprawy sądowe toczące się z powództwa byłych pracowników. 

Powiedział ,że postara się uzupełnić – przedstawione na poprzednim posiedzeniu -  informacje dot. 

działalności Muzeum  . 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek -zapytała jak wyglądają stosunki z byłymi pracownikami? 

Dyrektor Muzeum – złożył oświadczenie, że „nie wyraża zgody na rejestrowanie jego wypowiedzi 

przez pewne osoby”. 
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Obecni na posiedzeniu obserwatorzy – mieszkańcy Sandomierza - zaprotestowali, twierdząc,  

że posiedzenia organów gminy są jawne i chcą usłyszeć wyjaśnienia w tej sprawie. 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek - powiedziała, że posiedzenia komisji można nagrywać. 

Dyrektor Muzeum – powiedział między innymi, że są już rozstrzygnięte trzy sprawy z powództwa 

pracowników, jedna z powództwa Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Wszystkie są zakończone  

w I instancji. Jego zdaniem są pozytywnie rozstrzygnięte dla Muzeum i nie przewiduje złożenia 

apelacji. Podkreślił, że „czuje się niezręcznie wypowiadają się o sprawach kadrowych pod 

nieobecność osób, które nie wiadomo czy sobie tego życzą – „nie chcę naruszać ich dóbr osobistych”.  

Pan Andrzej Lebida –zapytał, czy pracownicy będą składać odwołanie? 

Dyrektor Muzeum – powiedział, że jest to sprawa indywidualna i każdy ma takie prawo. 

Pani Agnieszka Franczak – Szczepanek - powiedziała, że „Radni mają prawo interesować się sprawami 

pracowników, ponieważ w pewnym sensie utrzymują instytucje podlegające Gminie, a Muzeum 

podlega miastu”. Uważa, że ocena pana Dyrektora jest subiektywna, ponieważ mówi z pozycji 

pracodawcy. „Do Radnych od dłuższego czasu przychodzą pracownicy i proszą o pomoc” 

Pan Dyrektor Muzeum – powiedział, między innymi, że Strony idące do Sądu oczywiście mają swoje 

racje. Stwierdził, że w związku z pojawieniem się w Internecie wielu obraźliwych wpisów na Jego 

temat poda sprawę do Policji w celu ujęcia autorów tych wpisów - są to czyny karalne.  

Mieszkaniec Sandomierza – powiedział, między innymi, że uczestniczył w rozprawie sadowej pani 

M.B.)* W Jego przekonaniu została Ona pokrzywdzona, „ucierpiała Jej godność pracownika poprzez, 

podważane Jej kwalifikacji archeologa (…) jest to podłość z pana strony, że ta kobieta nie ma z czego 

żyć, musi jeszcze ponieść koszty sądowe. Znane są pana zachowania z poprzedniej pracy” 

Obecni na posiedzeniu mieszkańcy pytali między innymi:  

- „dlaczego Muzeum zatrudniło prawnika, podczas gdy organ prowadzący – miasto – posiada  

aż trzech prawników?,   

- czy pan dyrektor jest na kontrakcie menadżerskim, czy dyrektorskim? Chcemy wiedzieć, dlaczego 

zarabia 13.000 zł.” 

Dyrektor Muzeum – wyraził swoje zdziwienie poziomem dyskusji i poprosił przewodniczącą obrad  

o zdyscyplinowanie mówców. 

Pani Agnieszka Franczak – Szczepanek – poprosiła o kulturalne zachowanie. 

Dyrektor Muzeum – odpowiedział, że każdy pracodawca może zatrudnić radcę prawnego, jest  

to duże ułatwienie w pracy. W nawiązaniu do dzisiejszej dyskusji powiedział, że w przypadku 

rozpowszechniania oszczerstw na Jego temat, zgłosi sprawę do odpowiednich służb. 

Pan Marceli Czerwiński opowiedział o trzech ostatnich imprezach zorganizowanych przez Muzeum. 

Wyraził docenianie dla pracowników Muzeum za trud włożony w zorganizowanie wystawy obrazów 

Potrzebowskiego - „żeby zaprosić rodzinę Potrzebowskiego na wystawę obrazów – w tym trzy 

ostatnie obrazy, które zostały zakupione trzeba włożyć dużo wysiłku”. 

Pan Dyrektor Muzeum – przedstawił zadania, które zostały zrealizowane przez Muzeum w ostatnim 

czasie. 

Pani Agnieszka Franczak – Szczepanek – powiedziała między innymi, że „nie koniecznie dobrze się 

dzieje (w Muzeum) , bo człowiek jest priorytetem, dlatego żal, że te osoby (pracownicy,  Muzeum, 

którzy założyli pozwy w sądzie pracy) musiały być narażone na takie sytuacje. Została powołana Rada 

Muzeum i niestety nikt z tej Rady nie przyszedł dzisiaj na posiedzenie i nie wiemy, czy ona tak 

naprawdę istnieje. Mam żal do Urzędu Miasta, że nie zajął się sprawą pracowników Muzeum 

wcześniej i nie podjął żadnego działania”. 
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Pan Dyrektor Muzeum – powiedział, że zawsze należy wysłuchać dwóch stron i tak zrobił Sąd. „ Jest 

mi przykro, że pani przewodnicząca mówi o pewnym kryzysie Muzeum” zaprosił wszystkich do 

odwiedzenia Muzeum. 

 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek poinformowała, że jest projekt uchwały w sprawie 

dofinansowania przedszkola „Mali Odkrywcy”, poprosiła Panią Annę Płaneta- Dyrektora Przedszkola 

o przedstawienie działalności Jednostki. 

Mówczyni w swoim wystąpieniu powiedziała między innymi: 

- o liczebności dzieci w Przedszkolu, 

- omówiła zakres świadczonych usług oraz kierunki rozwoju w tym opieka specjalna, 

-przedstawiła koszt opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

W dalszej dyskusji omówiono tematy: 

- działalności Rady Seniorów, 

- zasad nadawania imion dla szkół w Sandomierzu oraz wyboru patronów, 

- uhonorowania sandomierzanki - Mistrzyni Świata w Fitnes, 

- możliwości zachowania zatrudnienia nauczycieli na obecnym poziomie po wdrożeniu reformy 

oświatowej. 

 

Ad.6 

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Frańczak – Szczepanek 

Przewodnicząca Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Renata Tkacz 


