
 

PROTOKÓŁ nr 9 

z posiedzenia                                          

Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

Rady Miejskiej w Radomiu                                          

z dnia 23 sierpnia 2019 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 Radny Dariusz Wójcik Przewodniczący Komisji, który powitał 

wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Komisji.   

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu 

zawartych na drukach: 

 Nr 129 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia granic ich 

obwodów od dnia 1 września 2019 roku. 

 Nr 130 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Gminy Miasta Radomia. 

 Nr 131 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich 

Olimpijczyków w Radomiu, ul. Osiedlowa 36, w skład którego wchodzi 

jedynie dotychczasowe Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Radomiu, ul. 

Osiedlowa 36 i trzyletnie XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami 

sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36 w czteroletnie XII Liceum 

Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36. 

 Nr 132 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 25, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe Publiczne 

Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu, ul. Jana 

Kilińskiego 25 i trzyletnie VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 

25 w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 

25. 

 Nr 133 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. św. Kazimierza 

Jagiellończyka w Radomiu, ul. Staromiejska 11. 

 Nr 134 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum Nr 11 im. Bolesław Prusa w Radomiu, ul. 

Kujawska 19. 

 Nr 135 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miasta Radomia. 

 



 
 
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, 
który został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 1 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poprosił o zreferowanie projektów 
uchwał zawartych na drukach: 
- Nr 129 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia granic ich obwodów od 
dnia 1 września 2019 roku. 
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska poinformowała, że od 2018 roku 
odbywały się spotkania wszystkich dyrektorów szkół w sprawie sieci szkół. Wszystkie 
uwagi dyrektorów zostały uwzględnione. Zmiany nastąpiły w okręgach PSP nr 28,13 i 
33 w porozumieniu z dyrektorami tych szkół. Zmieniono okręgi PSP nr 5 i 6 za 
obopólną zgodą dyrektorek tych szkół. Dyrektor PSP nr 2 oddał część ulic PSP nr 
26. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że zmieniły się obwody 
PSP nr 4 i 9 np. ul Wyścigowa. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska 
powiedziała, że te zmiany nastąpiły już wcześniej teraz nic nie było zmieniane w tych 
obwodach. Zmiany te były zatwierdzone w 2016 roku. PSP nr 4 przy pierwszych 
zmianach w 2016 roku oddała całą ul. Wyścigową do PSP nr 9. Radny Kazimierz 
Staszewski zapytał, czy nie ma protestów. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna 
Ostrowska odpowiedziała, że na tą sieć szkół podstawowych nie ma.   
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska dodała, że dyrektor PSP nr 27 sama 
wybierała, które ulice chce, a PSP nr 33 nie miała nic w tym temacie do powiedzenia 
i okazało się że na te dwie szkoły jest 100 dzieci. Obecnie w PSP nr 33 jest 88 dzieci 
w rejonie na ten rok, 69 dzieci do klas pierwszych w tym 20 spoza rejonu. Zakładano, 
że do PSP nr 27 przyjdzie 48 dzieci z rejonu. W pierwszym roku przyszło 19 
w następnym roku znowu, nie dopiero jak otworzono oddziały przedszkolne to 
dopiero 34 osoby się zdecydowały, że pozostawią tam dzieci w tym 17 spoza rejonu. 
Oddziały przedszkolne w tej szkole są jeszcze tylko na ten rok i w szkole pozostają 
dwa puste piętra. Radny Robert Utkowski zapytał, o ul. Czachowskiego i powiedział, 
ze teraz dzieci muszą przechodzić przez dwie ulice, a wcześniej musiały pokonać 
tylko jedną. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska odpowiedziała, że dzieci 
przechodziły przez bardzo ruchliwą ul. Żeromskiego i zawsze ul. Czachowskiego 
należała do PSP nr 13. Radna Wioletta Kotkowska zapytała co w sytuacji jeżeli 
rodzic będzie chciał żeby dziecko poszło do szkoły którą ma bliżej. Dyrektor 
Wydziału Edukacji Anna Ostrowska odpowiedziała, że pierwszeństwo mają dzieci 
z rejonu natomiast jeżeli dyrektor ma miejsca może przyjąć dzieci spoza rejonu. 
Radny Kazimierz Staszewski zapytał czy jest tzw. „podbieranie”. Dyrektor 
Wydziału Edukacji Anna Ostrowska odpowiedziała, że rodzic ma prawo złożyć 
podanie i jeżeli w szkole okaże się, że nie zapisało się kilkoro dzieci z rejonu to 
dyrektor tyle tych podań może sobie wziąć. Jest to narzucone od lat przez organ 
prowadzący. Nie ma takiego prawa w przepisach, że jest to dopełnienie do ilości 
dzieci w rejonie. Dyrektor może wziąć tyle dzieci ile chce i nikt mu nie może zabronić. 
Radny Kazimierz Staszewski zapytał, czy w PSP nr 27 jest ta sama pani dyrektor. 
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska odpowiedziała, że tak.       
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 129. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 129 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz 
określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (3 Radnych za, 0 
przeciw, 4 wstrzymujących się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu.    
 



- Nr 130 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 
szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Radomia.  
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska poinformowała, że jest to 
dostosowanie do tego co zastało polikwidowane. Nie ma już zespołów. ZSO nr 4 
stało się LO nr 12, PG nr 13 stało się LO nr 13. To są tego typu zmiany 
wprowadzone.    
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 130. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 130 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na 
obszarze Gminy Miasta Radomia (7 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
Opinię nr 8 dołączono do protokołu.    
- Nr 131 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu, ul. Osiedlowa 

36, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe Publiczne Gimnazjum Nr 4 

w Radomiu, ul. Osiedlowa 36 i trzyletnie XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami 

sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36 w czteroletnie XII Liceum 

Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36. 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 131. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 131 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z oddziałami sportowymi im. 
Polskich Olimpijczyków w Radomiu, ul. Osiedlowa 36, w skład którego wchodzi 
jedynie dotychczasowe Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Radomiu, ul. Osiedlowa 36 i 
trzyletnie XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi w Radomiu, ul. 
Osiedlowa 36 w czteroletnie XII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi 
w Radomiu, ul. Osiedlowa 36. (7 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
Opinię nr 8 dołączono do protokołu.    
- Nr 132 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 25, w skład którego 
wchodzi jedynie dotychczasowe Publiczne Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 25 i trzyletnie VI Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego25 w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 25.  
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 132. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 132 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 25, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe 
Publiczne Gimnazjum Nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu, ul. Jana 
Kilińskiego 25 i trzyletnie VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego25 w czteroletnie VI 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 25.  (7 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu.    
- Nr 133 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. św. Kazimierza 
Jagiellończyka w Radomiu, ul. Staromiejska 11. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 133. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 133 w sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami 



Sportowymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, ul. Staromiejska 11. (6 
Radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu.    
- Nr 134 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 
Publicznego Gimnazjum Nr 11im. Bolesław Prusa w Radomiu, ul. Kujawska 19. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 134. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 134 w sprawie stwierdzenia zakończenia 
działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 11im. Bolesław Prusa 
w Radomiu, ul. Kujawska 19 (6 Radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). Opinię 
nr 8 dołączono do protokołu.    
- Nr 135 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia.  
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poinformował, że w tej sprawie 
wypowiedziało się Kuratorium i ma do tego jakieś uwagi i z tego co wie będą 
wnioskować do Wojewody o uchylenie tych uchwał.    
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że jest rozporządzenie, 
które mówi, że może być w dwóch lokalizacjach tylko nie może być więcej niż 6 
oddziałów poza. W związku z tym, że  w Radomiu od 2008 roku powstały tzw. 
„oddziały zamiejscowe” w różnych szkołach więc w tych szkołach od lat właśnie są 
prowadzone oddziały przedszkolne. Gdy dawane było uzasadnienie do Kuratorium 
bo były też dwie odpowiedzi, proszono nas o wyjaśnienie. Pokazaliśmy, że przez ten 
czas ponad 2000 dzieci przybyło do przedszkoli. Jest to wynik rozporządzeń, że 
dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie mają prawo skorzystać z przedszkoli i organ prowadzący musi 
zapewnić miejsca. Musielibyśmy przez ten okres ostatnich 4 lat wybudować 7 
przedszkoli po 250 dzieci. W związku z tym w tych miejscach gdzie od 2007, 2008 
i 2009 roku funkcjonowały w szkołach już te zamiejscowe oddziały danych 15 
przedszkoli my również tam tą bazę poszerzaliśmy. Zrobiliśmy nowe miejsce 2 lata 
temu w PSP nr 27 – 3 oddziały dla 5 i 6 latków. Nie dawane są tam dzieci trzyletnie, 
które muszą spać. W szkołach spadła ilość dzieci 6 letnich w oddziałach 5 
godzinnych ponieważ rodzice przestali dawać dzieci do tych oddziałów tylko 
zostawiali dzieci w przedszkolach. Siłą rzeczy w zamiejscowych przedszkolach były 
robione całodzienne oddziały dla 6 latków. Dlatego też wprowadzane były zespoły 
i trzeba będzie w przyszłym roku też wprowadzać zespoły i dostosowywać te budynki 
szkolne do 2022 roku żeby przekształcać je w zespoły szkolno przedszkolne dlatego 
że nie będzie miejsc dla tych dzieci. Musimy wybudować jeszcze przedszkole.   
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik odczytał uzasadnienie Kuratorium do 
opinii  w sprawie zgodności planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 
Radomia. (Opinia została dołączona do protokołu)  
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że są tu chyba 
pomylone odziały przedszkolne w szkołach i przedszkola w dwóch budynkach, są to 
chyba przepisy razem połączone a nie powinny. Nas poproszono o wyjaśnienie 
ponieważ art. 10 rozporządzenia mówi, że w uzasadnionych przypadkach może być 
w dwóch budynkach. Jest w dwóch budynkach, my dajemy odpowiednią kadrę 
zarządzającą czyli wicedyrektorów jeżeli przedszkole liczy 9 oddziałów. Uzasadniane 
było to tym, że nie ma gdzie tych 2000 dzieci umieścić, nie ma możliwości 
wybudowania tylu przedszkoli. Każdy budynek robiony jest tak żeby był 
zabezpieczony dla tych dzieci. Do tej pory jeśli była oddawana jakakolwiek 
dodatkowa sala w szkole to proszono najpierw sanepid.        
Radny Tomasz Gogacz powiedział, że jest to problem społeczny. Kiedyś 
w Radomiu było ponad 50 przedszkoli, a teraz jest ich połowa. Budynki po tych 
przedszkolach pełnią teraz inne funkcje. Warto by było pochylić się nad tym 
zjawiskiem. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że teraz te 



niektóre stare budynki nie spełniają standardów. Wszystkie budynki trzeba 
dostosowywać do przepisów ppoż. Są w mieście takie budynki jak przedszkole pani 
Sońty, które jest pięknie utrzymane ale jest ono w baraku. Przewodniczący Komisji 
Dariusz Wójcik powiedział, że Wydział Edukacji wydał pozytywną opinię dotyczącą 
przekazania pięknego budynku przy ul. Sandomierskiej prywatnej firmie za darmo. 
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że jest to poza nią. 
Radny Robert Utkowski zapytał, czy zamieniane są zamiejscowe oddziały 
przedszkolne w przedszkola, które wchodzą w zakres zespołów szkolno 
przedszkolnych. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że 
takie rzeczy też zostały zrobione. Radny Robert Utkowski zapytał, czy Wojewoda 
w tej sytuacji kwestionuje procedurę dokonania tych zmian, czy jeśli przyjmiemy tą 
uchwałę to oni uznają, że zmiany są za daleko idące i trzeba by było je najpierw 
zlikwidować żeby powołać na nowo. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska 
odpowiedziała, że zdania na ten temat są podzielone. Nie jest to likwidacja. 
Kuratorium wydało w tej kwestii opinię pozytywną ale z zastrzeżeniem. 
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że Kuratorium wydało opinię 
pozytywną z zastrzeżeniem. Jeżeli się dostosujemy do tego to nie będą działać, 
a jeżeli się nie dostosujemy to wtedy wystąpią do Wojewody o unieważnienie 
uchwały. Wojewoda unieważni tą uchwałę i wtedy miasto może się odwołać do WSA, 
a później do NSA. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zapytał, czy np. w PSP 
nr 1 nie można było zrobić zespołu. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska 
odpowiedziała, że  można zrobić zespół tylko w takim przypadku wiąże się to 
z konkursem. W zeszłym roku były protesty kiedy chciano zrobić zespół w szkole na 
ul Kruczej.  
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zakończył dyskusję i zarządził 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 135. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 135 w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasta Radomia (3 Radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się). 
Opinię nr 8 dołączono do protokołu.    
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że skarżą się dyrektorzy, że 
wpuszczają przedszkola do szkół bez żadnej umowy. Żaden dyrektor szkoły 
w naszym mieście nie ma umowy na korzystanie przez przedszkola z pomieszczeń 
szkoły. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że jest tym 
zaskoczona ponieważ  każdy dyrektor wie, że musi podpisać umowę. 
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że zadzwonił po kolei do 
sześciu dyrektorów i nie ma żaden i poprosił żeby na kolejnej Komisji pani Dyrektor 
powiedziała, którzy mają, a którzy nie. Nie jest uregulowana sprawa sprzątania. 
Dlaczego pracownicy szkoły mają sprzątać po przedszkolach. Nie jest uregulowana 
sytuacja mediów i kuchni. Wszystko działa jak partyzantka. Dyrektor Wydziału 
Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że taką osobą, która nie chce płacić i nie 
chce sprzątać to jest ul. Krucza i pani Bator. Tam są cały czas problemy i pani 
dyrektor tej szkoły uiszcza wszystkie opłaty za przedszkole. W każdej jednej szkole 
gdzie przedszkole użycza pomieszczenia płaci za nie. Przewodniczący Komisji 
Dariusz Wójcik powiedział, że dyrektorzy uważają, iż są zmuszeni przez Wydział do 
tego żeby było to robione na tzw. „gębę”.  Dyrektor Wydziału Edukacji Anna 
Ostrowska powiedziała, że przygotuje listę i pokaże wzór umowy jaką mają 
obowiązek podpisywać. Szkoła wylicza ile za świtało, ile za wodę i obciąża notą. 
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że chciałby poddać pod 
głosowanie aby zobowiązać wszystkich dyrektorów szkół do sprawdzenia budynków 
pod względem przepisów przeciwpożarowych. Wiemy jak nasze szkoły funkcjonują 
i jak jest niebezpiecznie i trzeba powoli zacząć to naprawiać. Dyrektor Wydziału 
Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że prawo mówi, że jeśli powyżej dwóch 
tygodni nie ma zajęć lekcyjnych to dyrektor musi zrobić przegląd budynku i napisać 



protokół z przeglądu. Zawsze po wakacjach dyrektorzy muszą taki protokół 
dostarczyć do Wydziału. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że to 
oni sami robią przegląd, a chodzi przegląd przeprowadzony przez firmę 
specjalistyczną. Dobrze wiemy, że w szkole nr 27 jest opinia, którą przygotował pan 
Mikołajczyk Gustaw, który stwierdził, że szkoła zagraża bezpieczeństwu. Generał nie 
napisał by sobie, ze szkoła nie spełnia wymogów ppoż, nie ma dróg ewakuacyjnych. 
Radny Robert Utkowski zapytał, czy to nie jest tak, że oni nie mogą zrobić sobie 
sami tylko muszą mieć firmę, która z zewnątrz przychodzi. Radny Tomasz Gogacz 
powiedział, że każdy dyrektor jest zarządcą nieruchomości i musi mieć książkę 
budynku. Badania elektryczne, gazowe i wszystkie inne robione są na bieżąco 
i generalnie dyrektorzy to robią. Problem może być wtedy gdy zmienia się 
użytkowanie budynku, wtedy zmienia się sposób podejścia do przepisów. Pan 
Tomasz Korczak powiedział, że związki jak gdyby mają nadzór nad warunkami 
pracy więc jeżeli budynek szkoły nr 27 ma ekspertyzę strażacką, która mówi, że 
budynek zagraża to powinno nastąpić wyłączenie budynku z użytkowania. W takiej 
sytuacji z Komisji powinien wyjść wniosek o pilny audyt pożarowy zrobiony ze strony 
Wydziału. Radny Kazimierz Staszewski powiedział, że jest za tym aby 
przegłosować taki wniosek. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska 
powiedziała, że były wizje lokalne w  szkole nr 27 i pani dyrektor została zobligowana 
aby w pierwszej kolejności poprosiła straż, która określi co można. Pod koniec 
czerwca pani dyrektor powiedział, że jest po rozmowie ze strażakiem i powiedziała 
co musi zrobić i określiła kwotę pieniędzy jaka będzie jej potrzebna. Została 
wyrażona na to zgoda, pani dyrektor miała wszystko przygotowywać i otrzymać na to 
pieniądze. Pani dyrektor miała wszystko przygotować, a dlaczego przez dwa 
miesiące nie zrobiła nic i o niczym nie poformowała to jest to inne pytanie. 
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że problem jest w tym, że 
pani dyrektor nie dostała żadnego polecenia na piśmie, wszystko odbywa się na 
„gębę”, nie ma zabezpieczonych środków na to zadanie W ogóle dziwna jest 
sytuacja, że przychodzi dyrektor technikum i żąda żeby ktoś dostosował piętro dla 
potrzeb liceum. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że to 
nie jest tak. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że w jednym 
budynku ma być przedszkole, szkoła podstawowa i technikum co jest nawet 
niezgodne z przepisami prawa. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska 
powiedziała, że w szkole podstawowej  na ten moment jest 110 dzieci i przedszkole, 
które jest tylko na jeden rok. Przedszkola w przyszłym roku nie będzie. Odbyło się 
spotkanie Prezydenta z rodzicami dzieci z tej szkoły i panią dyrektor, na którym 
Prezydent zobowiązał panią dyrektor żeby najpierw dowiedziała się wszystkiego od 
strony straży. Prezydent powiedział rodzicom, że jeżeli nie będzie można my nic nie 
będziemy robić na siłę. Budynek musi być dostosowany do ppoż. Niestety jeden 
dyrektor zostaje i działa a drugi wyjeżdża.  Przewodniczący Komisji Dariusz 
Wójcik powiedział, że nie można wymagać od dyrektora szkoły żeby sam robił 
zadania inwestycyjne. Od tego jest Wydział Inwestycji w naszym mieście żeby 
pomóc. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że pani 
dyrektor nie została sama, ale teraz jest to słowo przeciwko słowu. Pani dyrektor 
powiedziała, że ma swojego inspektora nadzoru i nie chce innego, dopiero pod 
koniec pani dyrektor mówi to co mówi. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik 
powiedział, że chodzi mu tylko o to żeby było wszystko zgodnie z prawem 
i o bezpieczeństwo dzieci. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska 
powiedziała, że nie zrobimy nic co byłoby niezgodne z prawem.  Przewodniczący 
Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że przy tak ważnych zadaniach powinny być 
wydawane polecenia na piśmie. Radny Tomasz Gogacz powiedział, że jego syn 
uczy się w ZS Elektronicznych. W tej szkole też jest niepokój jeżeli chodzi o kadry, 
mają tyle klas i chcieliby mieć lepsze warunki pracy. Jest to najlepsza szkoła 
techniczna w naszym mieście. Chodzi o to żeby rozwiązać problem. 



Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że właśnie zadzwonił do 
jednej ze szkół i nie ma takiej umowy. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna 
Ostrowska powiedziała, że dziękuje za zwrócenie na to uwagi i że napisze pismo do 
wszystkich dyrektorów szkół z zapytaniem dlaczego nie ma.  Radny Wiesław 
Wędzonka powiedział, że z tego co pamięta to, gdy wchodziła reforma chciano 
zlikwidować szkołę nr 27 bo ona nie miała perspektyw. Posłuchał wtedy pani 
dyrektor, która mówiła, że są tam wielkie możliwości i będą się odbywały takie 
zajęcia, że tych dzieciaków nie będzie 100 a około 400 i jeszcze szkoła będzie za 
mała. Okazało się, że tych dzieci jest mniej i jeszcze uciekają w związku z czym pani 
dyrektor nie zrobiła nic bo nie potrafiła albo jej się nie chciało. To powinno być wzięte 
pod uwagę. Radny dodał, że od wielu lat ma do czynienia z tą panią, która osobiście 
powiedziała, że walczy o tą szkołę wyłącznie dlatego, że jak puszcza swoje dziecko 
to ono wychodzi z klatki budynku do szkoły i je cały czas widzi czy doszło do szkoły.  
Radny Wiesław Wędzonka powiedział, że kiedyś był taki program, że np. we 
wszystkich szkołach były wymieniane okna, robiliśmy to systematycznie. Radny 
zapytał, czy on nadal funkcjonuje.  Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska 
odpowiedziała, że taki program był ale weszły przepisy dotyczące przedszkoli 
i wszystkie pieniądze, które rzucamy to są żeby dostosować przedszkola. Trzeba 
dostosować kuchnie w szkołach bo nie ma w nich wentylacji. W przedszkolach 
należy wymienić drzwi bo nie spełniają norm. Radny Robert Utkowski powiedział, 
że nie da się zrobić wszystkiego. Można by było ustalić jakiś harmonogram działań 
i myśleć w perspektywie 10 czy 20 lat. Radny zapytał czy jeżeli w tej szkole nie są 
spełnione wymogi ppoż. To czy 1 września może się tam rozpocząć nauka. Dyrektor 
Wydziału Edukacji Anna Ostrowska odpowiedziała, że nie. Przewodniczący 
Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że nie jeżeli pani dyrektor złoży oficjalnie ten 
raport, który posiada bo jeśli go nie złożyła oficjalnie to ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialność. Radny Wiesław Wędzonka powiedział, że jest rozwiązanie tj. 
przenieść gdzieś dzieci, zamknąć szkołę, a panią dyrektor odwołać powołać jakiegoś 
człowieka który będzie robił remonty i na przyszły rok będzie. Dyrektor Wydziału 
Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że w tym momencie należy wyprowadzić 
dzieci z budynku i robić remonty. Radny Tomasz Gogacz powiedział, że w tej 
sytuacji należałoby mediować bo to jest wspólny interes. Z tego będzie problem ci 
rodzice nie ustąpią, wejdą jakieś emocje. Można było przewidzieć, że dojdzie do 
takiej sytuacji. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że pani 
dyrektor od 3 lat wie jaka jest sytuacja, nigdy nie była zmuszana i nigdy nie było jej 
nic narzucane. Pani dyrektor przychodziła po pieniądze tak jak inni i zawsze 
dostawała, również pani dyrektor określiła jakie jej będą potrzebne pieniądze bo tak 
jej powiedział strażak, tak jej powiedział inspektor i takie pieniądze dostała. 
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że właśnie mówią, ze nie 
dostała. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że trzeba 
zrobić przesunięcia. W  lipcu były przesunięcia między paragrafami to jest cała 
procedura. W sierpniu dostała I transzę. Teraz miała powiedziane żeby przyniosła 
rachunki żeby było wiadomo co robi a kolejne pieniądze będą przekazywane. 
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że jak można zaciągnąć 
zobowiązanie finansowe nie posiadając środków na koncie. To jest naruszenie 
dyscypliny finansowej. Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, 
że pieniądze muszą być ujęte w planie. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik 
powiedział, że należy pomóc pani dyrektor tak żeby ona była zadowolona i żeby 
Elektronik też był zadowolony. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zapytał, 
czy prawo pozwala na to aby w jednym budynku funkcjonowały trzy typy szkół. 
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska odpowiedziała, że to nie jest zespół 
tego zrobić nie można, my robimy użyczenie części budynku. Nikt nie wprowadzi 
oddziałów Elektronika jeśli nie będzie tam zrobione. Sami jesteśmy zaskoczeni, że 
pani dyrektor nie zrobiła nic.     



- Nr 145 zmieniająca uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 
marca 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola 
i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym 
rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. 
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że jest to techniczna 
uchwała. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził głosowanie nad 
projektem uchwały zawartym na druku Nr 145. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały na druku Nr 145 zmieniającą uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, 
przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na 
wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów (6 Radnych 
za, 0 przeciw, 1 wstrzymując się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu.    
 Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zaproponował złożenie wniosku 
dotyczących: 
 - umów użyczenia między szkołami podstawowymi a przedszkolami 
 - przeglądów ochrony przeciwpożarowej w szkołach 
Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził głosowanie nad wnioskiem.

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki wnioskuje o przedstawienie informacji na temat 

wykonywanych przeglądów ochrony przeciwpożarowej we wszystkich placówkach 

oświatowych. (7 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się). Wniosek nr 4 

dołączono do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził głosowanie nad wnioskiem.   
Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki wnioskuje o przedstawienie informacji na temat 
zawieranych umów użyczenia między szkołami podstawowymi a przedszkolami 
działającymi w tym samym budynku. (7 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się). 
Wniosek nr 5 dołączono do protokołu.    
Ad. 3 Pan Tomasz Korczak poinformował, że nie rozpoczęły się jeszcze prace nad 
ponadzakładowym układem zbiorowym. Obowiązujący regulamin wynagradzania 
nauczycieli również powinien zmienić swoją formułę  bo ustawowo zostały zmienione 
wysokości wynagrodzeń zasadniczych. Dobrze by było również wypracować 
konsensus jeżeli chodzi o wychowawców w przedszkolach. Dyrektor Wydziału 
Edukacji Anna Ostrowska powiedziała, że rozporządzenie o stawkach ukazało się 
dopiero dzisiaj bo do tej pory były tylko projekty. Regulamin obowiązuje do końca 
roku. Na dzień dzisiejszy nasi nauczyciele w przedszkolach dostają po 150,00 zł. 
Rozporządzenie wyszło teraz, a jest zmiana do tego rozporządzenia i w tej zmianę 
jest ujęty nauczyciel przedszkola ale jest nie napisane jak i ile. Jest 300,00 zł dla 
nauczyciela a u nas jest 300,00 zł na odział w przedszkolu. Należy pochylić się nad 
wynagrodzeniami dla administracji. Skutki podwyżek dla nauczycieli na zasadniczej 
pensji to jest koszt ponad 4 000 000,00 zł miesięcznie.  
Radny Tomasz Gogacz poruszył temat możliwości otwarcia stołówki dla 
mieszkańców, w której uczniowie „Gastronomika” mogliby uczyć się zawodu.      
Przewodniczący Komisji poinformował, że w sprawie PSP nr 27 wypowiedział się 

Rzecznik Praw Dziecka. (Pismo zostało dołączone do protokołu).  

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę w posiedzeniu Komisji do dnia 

26.08.2019 do godziny 8.45. 

W dniu 26.08.2019 r. Przewodniczący Komisji wznowił obrady. 

 

 

 

 

 

 



Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni mają jakieś sprawy różne.  

Nie było spraw  

 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

         

 

      Dariusz Wójcik 


