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P R O T O K Ó Ł   N R VI/2019 
z szóstej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu  

odbytej w dniu 15 stycznia 2019 roku 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 

 
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ra-
domiu – radna Kinga Bogusz. 
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska – 
Pana Pawła Adamowicza ogłosiła uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.  
 
Przewodnicząca Kinga Bogusz na podstawie listy obecności stwierdziła prawomoc-
ność obrad. 
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materia-
łów z sesji. Radni nieobecni: Robert Fiszer, Katarzyna Kalinowska.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że sesja została zwoła-
na na wniosek grupy radnych zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawców po-
rządkiem obrad. 
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad została 
dołączona do materiałów z sesji.  
 
Przewodnicząca poinformowała, że na sesję zostali zaproszeni: 
- Pan Robert Jakubik – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
- Pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, 
- Pan Paweł Frankowicz – dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żyw-
nościowej w Radomiu, 
- Pan Wojciech Pysiak – przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych i Gospodarki Żywnościowej. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Roberta Utkow-
skiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wy-
brani większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie nr 1). 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz poinformowała, że Postanowieniem               
z dnia 18 grudnia 2018r. Komisarz Wyborczy w Radomiu I w związku z wygaśnięciem 
mandatu radnego Jerzego Zawodnika w okręgu wyborczym nr 1 stwierdził wstąpienie 
w jego miejsce pana Karola Ferdynanda Semika  kandydata z tej samej listy                              
nr 15 – KWW RADOSŁAWA WITKOWSKIEGO, który w wyborach przeprowadzonych                        
w dniu 21 października 2018r. uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie utracił 
prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. 
Zapytała, czy wnioskodawcy sesji wyrażają zgodę na zmianę porządku obrad?  
 
Radny Dariusz Wójcik w imieniu wnioskodawców zaproponował, aby punkt ten wpro-
wadzić na sesję, która odbędzie się w poniedziałek. Stwierdził, że nie ma zgody na 
zmianę porządku obrad.  
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Porządek sesji: 
1.  Wystąpienia zaproszonych gości. 
2. Przedstawienie przez Prezydenta Radomia sprawozdania z podjętych dotychczas 
działań mających na celu przekazanie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej w Radomiu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
3. Dyskusja i sprawy różne. 
 
Ad. 1.  Wystąpienia zaproszonych gości. 
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi – Robert Jakubik przedstawił: 
- jak przebiegały prace związane z przygotowaniem do przejęcia Zespołu Szkół Agro-
technicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu,  
- sieć szkół rolniczych, 
- jak układała się współpraca z prezydentem w zakresie przejęcia tej szkoły.  
Ponadto szczegółowo omówił korespondencję między prezydentem Radomia a mini-
sterstwem rolnictwa i rozwoju wsi.  
 
Dyrektor delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu Krzysztof Szew-
czyk przedstawił stanowisko Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania 
Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, a także pozytywne 
aspekty przekazania tego typu szkół wskazywane przez dyrektorów tych szkół. Pod-
kreślił, że żaden z dyrektorów nie wskazał negatywnych skutków przejęcia tych szkół 
przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Porównał bazę radomskiej szkoły z innymi 
szkołami tego typu oraz przedstawił nowe technologie pojawiające się w kształceniu 
rolniczym (agrotronika). Podkreślił, że organ nadzoru pedagogicznego stoi na stanowi-
sku, że przekazanie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej                     
im. Wł. Reymonta ministerstwu rolnictwa i rozwoju wsi wydaje się nie tylko szansą, 
ale wręcz warunkiem dla prowadzenia jakości kształcenia zawodowego na najwyż-
szym poziomie.  
 
Przedstawicielka nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospo-
darki Żywnościowej podkreśliła, że szkoła z zewnątrz wygląda tragicznie. Wszystkie 
szkoły zawodowe mają piękne budynki, piękne warsztaty i tego im bardzo zazdrosz-
czą. Nauczyciele uczą tak, jak potrafią najlepiej. Chciałaby, aby uczniowie mogli zoba-
czyć jak wygląda prawdziwe rolnictwo.  Młodzież nie nauczy się jak prowadzić prawi-
dłową kuchnię mając takie zaplecze. Chciałaby żeby mogli zobaczyć jak wyglądają 
prawdziwe traktory i praktycznie na nich pojeździć. Chciałaby chociaż raz uwierzyć 
politykom, którzy mówią, że tak dobrze chcą dla miasta, dla obywateli, żeby się na-
prawdę chociaż raz przejęli. Podkreśliła, że chcą pracować normalnie i kształcić mło-
dzież tak, jak na to zasługuje w XXI wieku.  
 
Przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Pysiak podkreślił, że ciałem i duszą jest za 
tym, aby przekazać szkołę ministerstwu. Podkreślił, że szkoła ta nie jest na miarę dzi-
siejszego rolnictwa, gdzie są ciągniki z lat dziewięćdziesiątych, które powinny stano-
wić wartość Muzeum Wsi Radomskiej. Dzisiejsza technologia i prawdziwa uprawa roli 
polega na rolnictwie precyzyjnym, a większość uczniów nie ma możliwości skorzysta-
nia z tej technologii. Każdy chciałby kształcić swoje dzieci w szkole, która ma świado-
mość, że te dzieci w przyszłości mogą coś osiągnąć i rolnicy też by chcieli mieć taką 
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możliwość. Podkreślił, że jako rodzic chciałby, aby dzieci kończyły szkołę pod patrona-
tem ministra rolnictwa. Prosi, aby dać możliwość szkole przejścia pod to ministerstwo.  
 
Ad. 2. Przedstawienie przez Prezydenta Radomia sprawozdania z podjętych 
dotychczas działań mających na celu przekazanie Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 
Zastępca prezydenta miasta Karol Semik przedstawił prezentację o tym, jak przebie-
gały prace nad przygotowaniem do przekazania Zespołu Szkół Agrotechnicznych                        
w latach 2016 – 2018 oraz jak będą wyglądały działania w 2019 roku. Podkreślił, że 
wola jest całkowicie na tak, chociaż decyzja będzie należała do radnych. Zwrócił uwa-
gę, że na terenie Mazowsza tylko jedna szkoła rolnicza jest w gminie miejskiej – w So-
kołowie Podlaskim. Podkreślił, że istotne jest aby przekazanie na rzecz Skarbu Pań-
stwa było zrobione precyzyjnie, dobrze i zgodnie z prawem. Prezydent przedstawił jak 
wygląda sprawa remontu internatu, jakie są kierunki kształcenia w tej szkole oraz wy-
datki jakie poniosło miasto na tę szkołę. Prezydent zadeklarował wolę przekazania 
Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej ministerstwu rolnictwa 
oraz że w pierwszym kwartale zamknie się przyjęciem uchwały dotyczącej spraw wła-
snościowych.  
 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka przedstawiła 
część prezentacji dotyczącą przekazania nieruchomości niezbędnych do funkcjono-
wania szkoły na rzecz Skarbu Państwa.  
 
Omawiana prezentacja została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Dyrektor Robert Jakubik odniósł się do niektórych wypowiedzi zastępcy prezydenta,      
w tym dotyczącej wizyty przedstawicieli ministerstwa w szkole. Poinformował, że ze 
względu na planowanie budżetu państwa na kolejny rok, żeby przejąć szkołę rolniczą, 
to muszą podpisać porozumienie w styczniu lub lutym roku poprzedzającego przejęcie 
tej szkoły. Jeżeli przyjmuje się datę maj 2019r., to możliwość przejęcia tej szkoły to                
1 stycznia 2021r.  
 
Dyrektor Krzysztof Szewczyk stwierdził, że nowe technologie wymagają dużych na-
kładów finansowych.  
 
Ad. 3. Dyskusja i sprawy różne. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że widzi możliwość przekazania szkoły                    
z dniem 1 stycznia 2020r., ponieważ zarówno pan wiceprezydent jak i pani dyrektor 
wykazują wolę i zobowiązują się, że w I kwartale przygotują uchwałę w sprawie prze-
kazania mienia. Natomiast pan dyrektor Jakubik mówi, że luty jest terminem możli-
wym do tego, aby podpisać porozumienie. Pytanie tylko, dlaczego podpisanie porozu-
mienia miałoby nastąpić dopiero w maju, jeżeli uchwała zostałaby podjęta w lutym?  
 
Radny Dariusz Wójcik uważa, że prezydent powinien powiedzieć jasno jakie jest jego 
stanowisko. Szkoda, że przy tak ważnej dyskusji na sesji nie ma pana prezydenta, któ-
ry ma decydujący głos. Radny stwierdził, że 3 lata procedowania nad prostymi doku-
mentami, to trochę za dużo. Podkreślił, że po przedstawionej prezentacji wszyscy zo-
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baczyli, że nie było tu dobrej woli przekazania tej szkoły. Tą decyzję trzeba podjąć jak 
najszybciej. Pierwszy kwartał jest terminem, który można zrealizować. Jeżeli jest po-
trzeba przyspieszenia interpretacji ministerstwa finansów, to trzeba po prostu napi-
sać pismo i poprosić o przyspieszenie. Sesję Rady Miejskiej pani przewodnicząca jest 
wstanie zwołać w ciągu jednego dnia. Jeżeli będzie odrobina dobrej woli, to tą uchwa-
łę podejmą i zrealizują oczekiwania  i postulaty środowiska szkolnego. Radny ma na-
dzieję, że w 2020r. szkoła zostanie przekazana.  
 
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że z wypowiedzi dyrektora z ministerstwa wyni-
ka, że oczekuje od władz miasta dokonania termoizolacji budynku, wyposażenia                      
w środki dydaktyczne, wyposażenia we wszystko to, co jest niezbędne by reprezen-
tować odpowiedni poziom, czyli chciałby by miasto zainwestowało duże pieniądze                     
w szkołę zanim ministerstwo przejmie tę szkołę. Radny myślał, że szkołę ministerstwo 
przejmie w obecnym stanie, zainwestuje pieniądze takie, jak w poprzednich placów-
kach. Radny stwierdził, że wypowiedź przedstawiciela ministerstwa była sprzeczna                  
z wypowiedzią przedstawiciela kuratorium. Radny uważa, że wśród radnych nie ma 
przeciwnych przekazaniu Zespołu Szkół Agrotechnicznych do ministerstwa. Są i były 
problemy natury majątkowej. Radny jest zwolennikiem przekazania wszystkich szkół, 
które kształcą młodzież spoza miasta. Nie widzi zagrożenia nie przekazania tej szkoły 
w pierwszym kwartale.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz uważa, że 
warto zrobić wszystko przy dobrej współpracy, aby również przy odpowiednich nakła-
dach Zespół Szkół Agrotechnicznych stał się perełką zarówno na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, a nawet Polski. Poprosiła władze miasta, aby stanęły na wysoko-
ści zadania i zrobiły wszystko, aby tę szkołę przekazać. Jest to szansa zarówno dla 
szkoły, dla rodziców, dla dyrekcji, ale również ta szkoła może stać się wizytówką na-
szego miasta i naszego regionu.  
 
Radny Mirosław Rejczak historię funkcjonowania szkół rolniczych.  
 
Radny Karol Gutkowicz przypomniał, że szkoła miała być przekazana na 2019r. Dzisiaj 
słychać kolejne zapewnienia, kolejną wolę i chęć przekazania szkoły. To nie wola, nie 
chęć, nie intencje, a realne działania, a tych nie ma od 2017r. Miasto traci miliony. Za-
pytał, po co robić kolejną sesję nadzwyczajną, gdzie będzie przyjęta kolejna uchwała 
intencyjna, która tak naprawdę już została przyjęta i w ocenie radnego obowiązuje.  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, kto podpisze się pod dokumentami, które łamałyby 
prawo? Przecież trzeba uporządkować byłe własności majątkowe, żeby móc przekazać 
budynki i ziemię szkoły. Jeżeli sprawy własnościowe nie będą usystematyzowane 
prawne, nikt z urzędu się pod tym nie podpisze i nie wynika to ze złej woli, tylko pew-
nych procedur nie można przyspieszyć. Radna myśli, że cała Rada Miejska łącznie z 
panem prezydentem i całym kolegium prezydenckim mają wolę przekazania szkoły 
ministerstwu. Data przekazania musi być zmieniona i radna ma nadzieję, że będzie to 
styczeń 2020r. Zapytała, że jeżeli szkoła zostanie przekazana łącznie z gruntami, to 
jakie ministerstwo będzie miało plany? Czy na wszystkie inwestycje, których wymaga 
szkoła będą pieniądze wyłożone przez ministerstwo? Czy są plany otwierania nowych 



5 

 

kierunków? Czy zdarzało się, że jakaś placówka tego typu przejęta przez ministerstwo 
była zlikwidowana? Jak będzie rozwiązana w przyszłości kwestia internatu?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poruszył sprawę terminu przeję-
cia szkoły. Radny poprosił o potwierdzenie, że granicznym terminem jest luty 2019r., 
aby ministerstwo przejęło szkołę od 1 stycznia 2020r. Jeżeli tak jest, to Rada Miejska 
musi przegłosować uchwałę, która przekazuje, aby ministerstwo mogło podpisać po-
rozumienie.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk odnosi wrażenie, że ktoś   wprowadził w błąd osoby re-
prezentujące szkołę. Nigdy nie powiedzieli, że są przeciwko przekazaniu szkoły pod 
ministerstwo rolnictwa. Należy jednak zrozumieć, że kwestie własnościowe i procedu-
ralne trwają. Przygotowanie rzeczy proceduralnych, to odpowiedzialność urzędników. 
Radna zapytała przedstawiciela ministerstwa, jakie mają plany długoterminowe i krót-
koterminowe na funkcjonowanie placówki? Co w pierwszej kolejności planują zrobić      
w placówce? Na jakim poziomie planują dofinansowywać szkołę? Czy planowana jest 
budowa boiska przy tej szkole? Jakie kierunki kształcenia planuje się uruchomić?  
 
Dyrektor departamentu Robert Jakubik udzielił dodatkowych informacji w zakresie: 
- zwiedzania szkoły, 
- inwestycji, jakie należy poczynić, aby były odpowiednie warunki kształcenia, 
- przejęcia szkoły przez ministerstwo w celu uzupełnienia sieci szkół rolniczych, 
- przygotowania projektu budżetu, 
- funkcjonowania szkół rolniczych i ich rozwoju pod zarządzaniem ministerstwa rolnic-
twa, 
- nowych kierunków kształcenia, 
- środków koniecznych na inwestycje w szkole, 
- budowy boiska przy szkole.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła VI. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
17.45. 
 
 
                  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

              Kinga Bogusz 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz  …………………………………………………… 
 
2. Utkowski Robert   …………………………………………………… 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
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aspekty przekazania tego typu szkół wskazywane przez dyrektorów tych szkół. Pod-
kreślił, że żaden z dyrektorów nie wskazał negatywnych skutków przejęcia tych szkół 
przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi. Porównał bazę radomskiej szkoły z innymi 
szkołami tego typu oraz przedstawił nowe technologie pojawiające się w kształceniu 
rolniczym (agrotronika). Podkreślił, że organ nadzoru pedagogicznego stoi na stanowi-
sku, że przekazanie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej                     
im. Wł. Reymonta ministerstwu rolnictwa i rozwoju wsi wydaje się nie tylko szansą, 
ale wręcz warunkiem dla prowadzenia jakości kształcenia zawodowego na najwyż-
szym poziomie.  
 
Przedstawicielka nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospo-
darki Żywnościowej podkreśliła, że szkoła z zewnątrz wygląda tragicznie. Wszystkie 
szkoły zawodowe mają piękne budynki, piękne warsztaty i tego im bardzo zazdrosz-
czą. Nauczyciele uczą tak, jak potrafią najlepiej. Chciałaby, aby uczniowie mogli zoba-
czyć jak wygląda prawdziwe rolnictwo.  Młodzież nie nauczy się jak prowadzić prawi-
dłową kuchnię mając takie zaplecze. Chciałaby żeby mogli zobaczyć jak wyglądają 
prawdziwe traktory i praktycznie na nich pojeździć. Chciałaby chociaż raz uwierzyć 
politykom, którzy mówią, że tak dobrze chcą dla miasta, dla obywateli, żeby się na-
prawdę chociaż raz przejęli. Podkreśliła, że chcą pracować normalnie i kształcić mło-
dzież tak, jak na to zasługuje w XXI wieku.  
 
Przewodniczący Rady Rodziców Wojciech Pysiak podkreślił, że ciałem i duszą jest za 
tym, aby przekazać szkołę ministerstwu. Podkreślił, że szkoła ta nie jest na miarę dzi-
siejszego rolnictwa, gdzie są ciągniki z lat dziewięćdziesiątych, które powinny stano-
wić wartość Muzeum Wsi Radomskiej. Dzisiejsza technologia i prawdziwa uprawa roli 
polega na rolnictwie precyzyjnym, a większość uczniów nie ma możliwości skorzysta-
nia z tej technologii. Każdy chciałby kształcić swoje dzieci w szkole, która ma świado-
mość, że te dzieci w przyszłości mogą coś osiągnąć i rolnicy też by chcieli mieć taką 
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możliwość. Podkreślił, że jako rodzic chciałby, aby dzieci kończyły szkołę pod patrona-
tem ministra rolnictwa. Prosi, aby dać możliwość szkole przejścia pod to ministerstwo.  
 
Ad. 2. Przedstawienie przez Prezydenta Radomia sprawozdania z podjętych 
dotychczas działań mających na celu przekazanie Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 
Zastępca prezydenta miasta Karol Semik przedstawił prezentację o tym, jak przebie-
gały prace nad przygotowaniem do przekazania Zespołu Szkół Agrotechnicznych                        
w latach 2016 – 2018 oraz jak będą wyglądały działania w 2019 roku. Podkreślił, że 
wola jest całkowicie na tak, chociaż decyzja będzie należała do radnych. Zwrócił uwa-
gę, że na terenie Mazowsza tylko jedna szkoła rolnicza jest w gminie miejskiej – w So-
kołowie Podlaskim. Podkreślił, że istotne jest aby przekazanie na rzecz Skarbu Pań-
stwa było zrobione precyzyjnie, dobrze i zgodnie z prawem. Prezydent przedstawił jak 
wygląda sprawa remontu internatu, jakie są kierunki kształcenia w tej szkole oraz wy-
datki jakie poniosło miasto na tę szkołę. Prezydent zadeklarował wolę przekazania 
Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej ministerstwu rolnictwa 
oraz że w pierwszym kwartale zamknie się przyjęciem uchwały dotyczącej spraw wła-
snościowych.  
 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Małgorzata Pracka przedstawiła 
część prezentacji dotyczącą przekazania nieruchomości niezbędnych do funkcjono-
wania szkoły na rzecz Skarbu Państwa.  
 
Omawiana prezentacja została dołączona do materiałów z sesji.  
 
Dyrektor Robert Jakubik odniósł się do niektórych wypowiedzi zastępcy prezydenta,      
w tym dotyczącej wizyty przedstawicieli ministerstwa w szkole. Poinformował, że ze 
względu na planowanie budżetu państwa na kolejny rok, żeby przejąć szkołę rolniczą, 
to muszą podpisać porozumienie w styczniu lub lutym roku poprzedzającego przejęcie 
tej szkoły. Jeżeli przyjmuje się datę maj 2019r., to możliwość przejęcia tej szkoły to                
1 stycznia 2021r.  
 
Dyrektor Krzysztof Szewczyk stwierdził, że nowe technologie wymagają dużych na-
kładów finansowych.  
 
Ad. 3. Dyskusja i sprawy różne. 
Przewodnicząca Kinga Bogusz stwierdziła, że widzi możliwość przekazania szkoły                    
z dniem 1 stycznia 2020r., ponieważ zarówno pan wiceprezydent jak i pani dyrektor 
wykazują wolę i zobowiązują się, że w I kwartale przygotują uchwałę w sprawie prze-
kazania mienia. Natomiast pan dyrektor Jakubik mówi, że luty jest terminem możli-
wym do tego, aby podpisać porozumienie. Pytanie tylko, dlaczego podpisanie porozu-
mienia miałoby nastąpić dopiero w maju, jeżeli uchwała zostałaby podjęta w lutym?  
 
Radny Dariusz Wójcik uważa, że prezydent powinien powiedzieć jasno jakie jest jego 
stanowisko. Szkoda, że przy tak ważnej dyskusji na sesji nie ma pana prezydenta, któ-
ry ma decydujący głos. Radny stwierdził, że 3 lata procedowania nad prostymi doku-
mentami, to trochę za dużo. Podkreślił, że po przedstawionej prezentacji wszyscy zo-
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baczyli, że nie było tu dobrej woli przekazania tej szkoły. Tą decyzję trzeba podjąć jak 
najszybciej. Pierwszy kwartał jest terminem, który można zrealizować. Jeżeli jest po-
trzeba przyspieszenia interpretacji ministerstwa finansów, to trzeba po prostu napi-
sać pismo i poprosić o przyspieszenie. Sesję Rady Miejskiej pani przewodnicząca jest 
wstanie zwołać w ciągu jednego dnia. Jeżeli będzie odrobina dobrej woli, to tą uchwa-
łę podejmą i zrealizują oczekiwania  i postulaty środowiska szkolnego. Radny ma na-
dzieję, że w 2020r. szkoła zostanie przekazana.  
 
Radny Wiesław Wędzonka stwierdził, że z wypowiedzi dyrektora z ministerstwa wyni-
ka, że oczekuje od władz miasta dokonania termoizolacji budynku, wyposażenia                      
w środki dydaktyczne, wyposażenia we wszystko to, co jest niezbędne by reprezen-
tować odpowiedni poziom, czyli chciałby by miasto zainwestowało duże pieniądze                     
w szkołę zanim ministerstwo przejmie tę szkołę. Radny myślał, że szkołę ministerstwo 
przejmie w obecnym stanie, zainwestuje pieniądze takie, jak w poprzednich placów-
kach. Radny stwierdził, że wypowiedź przedstawiciela ministerstwa była sprzeczna                  
z wypowiedzią przedstawiciela kuratorium. Radny uważa, że wśród radnych nie ma 
przeciwnych przekazaniu Zespołu Szkół Agrotechnicznych do ministerstwa. Są i były 
problemy natury majątkowej. Radny jest zwolennikiem przekazania wszystkich szkół, 
które kształcą młodzież spoza miasta. Nie widzi zagrożenia nie przekazania tej szkoły 
w pierwszym kwartale.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz uważa, że 
warto zrobić wszystko przy dobrej współpracy, aby również przy odpowiednich nakła-
dach Zespół Szkół Agrotechnicznych stał się perełką zarówno na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, a nawet Polski. Poprosiła władze miasta, aby stanęły na wysoko-
ści zadania i zrobiły wszystko, aby tę szkołę przekazać. Jest to szansa zarówno dla 
szkoły, dla rodziców, dla dyrekcji, ale również ta szkoła może stać się wizytówką na-
szego miasta i naszego regionu.  
 
Radny Mirosław Rejczak historię funkcjonowania szkół rolniczych.  
 
Radny Karol Gutkowicz przypomniał, że szkoła miała być przekazana na 2019r. Dzisiaj 
słychać kolejne zapewnienia, kolejną wolę i chęć przekazania szkoły. To nie wola, nie 
chęć, nie intencje, a realne działania, a tych nie ma od 2017r. Miasto traci miliony. Za-
pytał, po co robić kolejną sesję nadzwyczajną, gdzie będzie przyjęta kolejna uchwała 
intencyjna, która tak naprawdę już została przyjęta i w ocenie radnego obowiązuje.  
 
Radna Magdalena Lasota zapytała, kto podpisze się pod dokumentami, które łamałyby 
prawo? Przecież trzeba uporządkować byłe własności majątkowe, żeby móc przekazać 
budynki i ziemię szkoły. Jeżeli sprawy własnościowe nie będą usystematyzowane 
prawne, nikt z urzędu się pod tym nie podpisze i nie wynika to ze złej woli, tylko pew-
nych procedur nie można przyspieszyć. Radna myśli, że cała Rada Miejska łącznie z 
panem prezydentem i całym kolegium prezydenckim mają wolę przekazania szkoły 
ministerstwu. Data przekazania musi być zmieniona i radna ma nadzieję, że będzie to 
styczeń 2020r. Zapytała, że jeżeli szkoła zostanie przekazana łącznie z gruntami, to 
jakie ministerstwo będzie miało plany? Czy na wszystkie inwestycje, których wymaga 
szkoła będą pieniądze wyłożone przez ministerstwo? Czy są plany otwierania nowych 
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kierunków? Czy zdarzało się, że jakaś placówka tego typu przejęta przez ministerstwo 
była zlikwidowana? Jak będzie rozwiązana w przyszłości kwestia internatu?  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adam Bocheński poruszył sprawę terminu przeję-
cia szkoły. Radny poprosił o potwierdzenie, że granicznym terminem jest luty 2019r., 
aby ministerstwo przejęło szkołę od 1 stycznia 2020r. Jeżeli tak jest, to Rada Miejska 
musi przegłosować uchwałę, która przekazuje, aby ministerstwo mogło podpisać po-
rozumienie.  
 
Radna Marta Michalska – Wilk odnosi wrażenie, że ktoś   wprowadził w błąd osoby re-
prezentujące szkołę. Nigdy nie powiedzieli, że są przeciwko przekazaniu szkoły pod 
ministerstwo rolnictwa. Należy jednak zrozumieć, że kwestie własnościowe i procedu-
ralne trwają. Przygotowanie rzeczy proceduralnych, to odpowiedzialność urzędników. 
Radna zapytała przedstawiciela ministerstwa, jakie mają plany długoterminowe i krót-
koterminowe na funkcjonowanie placówki? Co w pierwszej kolejności planują zrobić      
w placówce? Na jakim poziomie planują dofinansowywać szkołę? Czy planowana jest 
budowa boiska przy tej szkole? Jakie kierunki kształcenia planuje się uruchomić?  
 
Dyrektor departamentu Robert Jakubik udzielił dodatkowych informacji w zakresie: 
- zwiedzania szkoły, 
- inwestycji, jakie należy poczynić, aby były odpowiednie warunki kształcenia, 
- przejęcia szkoły przez ministerstwo w celu uzupełnienia sieci szkół rolniczych, 
- przygotowania projektu budżetu, 
- funkcjonowania szkół rolniczych i ich rozwoju pod zarządzaniem ministerstwa rolnic-
twa, 
- nowych kierunków kształcenia, 
- środków koniecznych na inwestycje w szkole, 
- budowy boiska przy szkole.  
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz stwierdziła, że porządek obrad został 
wyczerpany i zamknęła VI. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 
17.45. 
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