
 

PROTOKÓŁ nr 16 

z posiedzenia                                          

Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

Rady Miejskiej w Radomiu                                          

z dnia 25 lutego 2020 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 15 z posiedzenia Komisji.  

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

3. Sprawy różne.                                          

 

 

Ad. 1 Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 2. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poprosił o przedstawienie 

projektów uchwał zawartych na drukach: 

- Nr 245 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.  

Inspektor w Wydziale Edukacji Barbara Buchowicz poinformowała, że uchwała 

została przygotowana celem zapewnienia wszystkim dzieciom, (które mają do tego 

prawo) dostępu do edukacji przedszkolnej. W związku z tym, że coraz więcej 

rodziców zapisuje woje dzieci do przedszkoli i coraz częściej sześciolatki pozostają 

w przedszkolach konieczne jest przygotowanie się (jeszcze przed rekrutacją) do 

sytuacji, w której byłoby więcej chętnych niż miasto dysponuje miejscami 

w przedszkolach, aby włączyły się również przedszkola niepubliczne.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 245. Radni pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 245 w sprawie regulaminu otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. (2 Radnych za, 0 przeciw, 5 

wstrzymujących się). Opinię nr 16 dołączono do protokołu.    

 

- Nr 239 w sprawie zatwierdzenia projektu „Uczymy komplementarnie – 

indywidualnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę 

Miasta Radomia na realizację tego projektu. 



Dyrektor Wydziału Funduszy Unijnych i Strategii Katarzyna Bernat 

poinformowała, że całkowita wartość projektu wynosi 1 937 603,26 zł, w tym 

wysokość dofinansowania 1 840 723,10 zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 

01.02.2020 r. do 31.01.2022 r. W projekcie będzie brało udział 8 szkół 

podstawowych oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych. W ramach 

projektu przewidziane są różnego rodzaju zajęcia wyrównujące i rozwijające 

kompetencje.    

Radna Małgorzata Półbratek zapytała jakie były kryteria doboru szkół. Dyrektor 

Wydziału Funduszy Unijnych i Strategii Katarzyna Bernat odpowiedziała, że 

jeżeli chodzi o szkoły to starają się równo dzielić w zależności od tego kto nie brał 

udziału w jakimś tam typie działań.  

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały zawartym na druku Nr 239. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

na druku Nr 239 w sprawie zatwierdzenia projektu „Uczymy komplementarnie – 

indywidualnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę 

Miasta Radomia na realizację tego projektu. (9 Radnych za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się). Opinię nr 16 dołączono do protokołu.    

 

Ad. 3. Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy można wyrazić w procentach jaki 

odsetek młodych radomian korzysta z oferty prywatnej, a jaki z publicznej. Inspektor 

w Wydziale Edukacji Barbara Buchowicz odpowiedziała, że w tej chwili nie jest 

wstanie odpowiedzieć na to pytanie konieczna jest konsultacja z osobami, które 

prowadzą ewidencję przedszkoli niepublicznych. Radny Tomasz Gogacz zapytał, 

czy jest wiedza jaki jest koszt przedszkolaka w przedszkolu prywatnym. Inspektor 

w Wydziale Edukacji Barbara Buchowicz odpowiedziała, że gmina dofinansowuje 

ponad 600,00 zł na przedszkolaka. Radny Tomasz Gogacz zapytał, jaki jest koszt 

dla samorządu utrzymania dziecka w przedszkolu. Inspektor w Wydziale Edukacji 

Barbara Buchowicz odpowiedziała, że jest to około 670,00 zł.      

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poinformował, że do komisji wpłynęło 

pismo od rodziców PP nr 13 w sprawie sprzeciwu o utworzenie zespołu szkolno 

przedszkolnego. Wszyscy radni otrzymali to pismo drogą elektroniczną. Kolejnym 

pismem jakie wpłynęło do komisji jest sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę. Do komisji wpłynęła również 

odpowiedź na wniosek komisji dot. Klubu Sportowego „Roszada”. Przewodniczący 

Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że odpowiedź nie zawiera ustosunkowania się 

do treści wniosku. Przewodniczący poprosił o ponowne przekazanie wniosku do 

Prezydenta Miasta.  

Wpłynęła również odpowiedź od Prezydenta Miasta na wniosek dotyczący budowy 

hali sportowej przy PSP nr 23.   

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poruszył temat budynku po dawnym PG 

nr 11, który teraz stoi pusty, a szkoła specjalna nr 1 ma bardzo złe warunki. 

Wystarczyłby mały remont tego budynku i ZS nr 1 mógłby się tam przenieść. Szkoda 



żeby ten budynek stał pusty bo niszczeje. Gdybyśmy teraz złożyli wniosek do 

Kuratora o przeniesienie tej szkoły to do września mamy czas na drobne remonty 

żeby te dzieci uczyły się w godnych warunkach. Im jest potrzebne tylko jedno piętro 

na II piętrze można zrobić Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.    

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zaproponował złożenie wniosku w tej 
sprawie.  
Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki wnioskuje o przygotowanie na najbliższą sesję 
Rady Miejskiej dokumentów związanych z przeniesieniem Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 12 Specjalnej do obiektów dawnego Publicznego Gimnazjum nr 11 
przy ul. Kujawskiej w Radomiu. (9 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 
Wniosek nr 11 dołączono do protokołu.  
Radna Małgorzata Półbratek zapytała, kto z radnych bierze udział w dyskusji na 

temat wynagrodzeń dla administracji w szkołach. Przewodniczący Komisji Dariusz 

Wójcik powiedział, że nikt nie został zaproszony do takich rozmów. Radna 

Małgorzata Półbratek powiedziała, że w tej chwili wynagrodzenia tak strasznie się 

spłaszczyły, że księgowa zarabia prawie tyle samo co stróż nocny. Radna Wioletta 

Kotkowska powiedziała, że jest to dobre pytanie tylko do Premiera albo do Ministra 

Edukacji. Taka sytuacja jest nie tylko w szkole, ale w każdej instytucji.   

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik powiedział, że nauczyciele skarżą się na 

to, że związki zawodowe wykorzystują swoją pozycję i każdy kto jest zapisany do 

związków zawodowych jest chroniony. Zdarza się tak, że w szkole są chronieni 

wszyscy członkowie takiego związku, a zwalniani są dobrzy nauczyciele, którzy do 

związku nie należą. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zaproponował 

złożenie wniosku w sprawie związków zawodowych. Komisja Edukacji, Sportu i 

Turystyki wnioskuje o udzielenie informacji dotyczącej związków zawodowych 

działających w placówkach oświatowych. Ile związków zawodowych działa 

w radomskiej oświacie, ile w każdej ze szkół oraz ilu członków zrzesza każdy ze 

związków. (9 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Wniosek nr 12 

dołączono do protokołu. 

Radny Tomasz Gogacz powiedział, że jeżeli chodzi o księgowość to przepisy 

pozwalają na to, bo jest układ zbiorowy i tam wszystkie płace są w widełkach. Jeżeli 

tylko budżet pozwoli to nic nie stoi na przeszkodzie, to są środki, które są 

przeznaczone na te widełki i tutaj nie trzeba żadnych interwencji zewnętrznych. 

Jeżeli chodzi o uzwiązkowienie to w szpitalu działa 17 związków zawodowych. Dużo 

ważniejsza z punktu widzenia samorządowego jest sprawa, że w szkołach po tej 

restrukturyzacji gimnazjów wiele osób nie świadczy pracy, a pobiera pieniądze za 

etat bo jest chroniony związkowo.   

Pan Krzysztof Klepacki powiedział, że na pływanie wydawane jest z miasta około 

1 000 000,00 zł w ciągu roku. Od co najmniej 4 lat nie mamy żadnego 

przedstawiciela w żadnych zawodach sportowych rangi 13-17 latków. Wydanie 

1 000 000,00 zł w pływaniu jest nieporozumieniem. Pan Krzysztof Klepacki 

poprosił, aby komisja zainteresowała się tym tematem. Pan Krzysztof Klepacki 

poruszył również temat sprawozdania z organizacji imprez masowych. Ze statystyki 

wynika, że mamy tylko 19 imprez masowych z czego 10 jest sportowych, a 9 

artystyczno – rozrywkowych. Ze statystyk przekazanych do GUS wynika, że na 

każdej z tych 10 imprez sportowych było po 20 000 osób. Taka informacja z naszego 

Urzędu jest przekazywana do GUS. Na to idą potężne pieniądze.     

 



W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        

 
 

Przewodniczący Komisji 

         

 

      Dariusz Wójcik 


