
PROTOKÓŁ nr 43/2018 

z posiedzenia                                          

Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Radomiu                                          

z dnia 23 maja 2018 r. 

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył  

i na nim przewodniczył Pan Leszek Pożyczka Przewodniczący Komisji, który powitał 

wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 42 z posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu.  

3. Organizacja Pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. 

4. Sprawy różne. 

 
 

Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, 

który został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.1. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka poprosił o zreferowanie 

projektów uchwał zawartych na drukach: 

- Nr 599 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 rok. 

Wiceprezydent Miasta Karol Semik zreferował zmiany zawarte w uchwale 

budżetowej w części dotyczące oświaty. 

Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał o zwiększenie planu dochodów 

w dziale 801 w kwocie 359 948, co wynika z wpływu środków z tytułu pobytu dzieci 

z innych gmin w punktach przedszkolnych, przedszkolach i szkołach na terenie 

Gminy Miasta Radomia, odsetek za nieterminowe wpłaty, rozliczeń z lat ubiegłych, 

odpłatności za obiady dla pracowników w PSP Nr 6. Wiceprezydent Miasta Karol 

Semik powiedział, że najwyraźniej nauczyciele nie płacili za obiady a powinni płacić. 

Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał o zwiększenie planu wydatków 

w dziale 854 w kwocie 100 000 wynikające z konieczności zabezpieczenia środków 

na zadanie pn.„Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kościuszki 5 do 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Wiceprezydent Miasta Karol 

Semik powiedział, że są to zalecenia dotyczące ciągów wentylacyjnych. 

Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zapytał o przesunięcie planu wydatków 

w kwocie 100000 na  zakup filtrów powietrza do przedszkoli. Wiceprezydent Miasta 

Karol Semik powiedział, że są to filtry antysmogowe. 

Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zarządził głosowanie. Radni 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 599 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 rok w części dotyczącej 

oświaty (4 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu).Opinia Komisji nr 

39 stanowi załącznik do protokołu.  



- Nr  600 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Radomia na lata 2018-2037 w części dotyczącej oświaty. 

Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka zarządził głosowanie. Radni 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zawarty na druku Nr 600 w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018-2037 

w części dotyczącej oświaty (4 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od 

głosu).Opinia Komisji nr 39 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.3 Wiceprezydent Miasta Karol Semik powiedział, że na jedno ze spotkań 

w sprawie zmiany sieci szkół przyszli mieszkańcy z okolicy Publicznego Gimnazjum 

nr 11 mówiąc, że żadnych chuliganów i złodziei nie chcą w swoim otoczeniu przez co 

nie było możliwości przeniesienia MOS-u do budynku gimnazjum. Wiceprezydent 

dodał, że zmiana siedziby placówki jest konieczna ponieważ przy ul Wośnickiej 

mieści się część dydaktyczna natomiast internat znajduje się w innej części miasta 

co utrudnia pracę. Do działalności MOS-u w 2014 roku Gmina dopłaciła blisko  

800 00,00zł, w 2015 roku 126 000,00 zł, w 2016 roku blisko 600 000,00 zł, w 2017 

blisko 800 000,00 zł natomiast w 2018 roku 770 000,00 zł. Przewodniczący Komisji 

Leszek Pożyczka zapytał jak duże oddziały są w MOS-ie. Dyrektor Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii Renata Mucha odpowiedziała, że oddziały liczą powyżej 10 

osób. Największy nabór do MOS-u jest po pierwszym semestrze kiedy to uczniowie 

są „wyrzucani” ze szkół publicznych oraz pod koniec roku szkolnego  jednakże w tym 

okresie zatwierdzony jest arkusz organizacyjny co stanowi blokadę w przyjmowaniu 

dzieci. Na przyjęcie dużej ilości dzieci spoza Radomia nie pozwalają ograniczone 

miejsca w internacie, który pomieścić może maksymalnie 34 miejsca problem 

stanowi również dowóz dzieci do placówki ponieważ bus ma ograniczoną ilość 

miejsc. Wiceprezydent Miasta Karol Semik dodał, ze funkcjonowanie internatu 

utrudnia fakt, iż mieści się on na jednym piętrze budynku natomiast pozostałe piętra 

zajmuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Dyrektor Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii Renata Mucha powiedziała, że wraz z końcem roku 

szkolnego kiedy odchodzą najstarsze klasy zostaje połowa wychowanków. Niestety 

rodzice występują o orzeczenia dla dzieci zbyt późno. Pod koniec września nie 

można przeprowadzić naboru ponieważ jest już zatwierdzona ilość oddziałów i grup 

wychowawczych. W przypadku gdyby placówka mieściła się w jednym budynku nie 

było by ograniczeń co do naboru jak również zmniejszyłyby się koszty utrzymania, 

które przedstawił Wiceprezydent. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka 

zapytał, czy wszyscy przystępują do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Renata Mucha odpowiedziała, że wszyscy 

uczniowie przystępują do egzaminów. Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka 

zapytał, jakie szkoły obejmuje MOS. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii Renata Mucha odpowiedziała, że MOS-ie znajduje się szkoła 

podstawowa i gimnazjum. W poprzednim roku było 8 osób chętnych, a w tym roku 

około 10 osób do tego aby otworzyć szkołę branżową, niestety warunki na to nie 

powalają. Wiele osób z całej Polski pyta o szkołę branżową. Przewodniczący 

Komisji Leszek Pożyczka zapytał, co jest sukcesem w pracy w MOS-ie. Dyrektor 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Renata Mucha odpowiedziała, że sukcesem 

jest przede wszystkim to, że wychowankowie kończą szkołę. Wiceprezydent Karol 

Semik dodał, że największym sukcesem ośrodka jest adoptowanie młodego 



człowieka, który ma bardzo trudne uwarunkowania życiowe do tego, że się 

uspołecznia i potrafi funkcjonować w społeczeństwie. Ilość dzieci z orzeczeniami 

stale rośnie, w szkołach jest pomoc psychologiczna natomiast brak jest opieki 

psychiatrycznej. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Renata Mucha 

powiedziała, że zmieniają się problemy dzieci. Do niedawna były to problemy 

z narkotykami czy dopalaczami natomiast teraz są to problemy na tle psychicznym, 

okaleczenia, samobójstwa, uzależnienia od Internetu i telefonu komórkowego. 

Radna Wioletta Kotkowska zapytała, do jakiego wieku przyjmowane są dzieci do 

MOS-u. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Renata Mucha 

odpowiedziała, że uczniowie przyjmowani są do 24 roku życia pod warunkiem, że 

chcą się uczyć.  

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Renata Mucha oprowadziła 

członków Komisji po placówce. 

Przewodniczący Komisji Leszek Pożyczka podziękował Dyrektor Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii Renacie Mucha za przedstawienie organizacji pracy 

i funkcjonowania ośrodka.  

Ad. 4. Nie było spraw.  

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował  

wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie. 

         

 

 Przewodniczący Komisji 

         

 

    Leszek Pożyczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


