P R O T O K Ó Ł N R XLIII.N/2017
z czterdziestej trzeciej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 27 lutego 2017 roku
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu –
radny Dariusz Wójcik.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Jakub Kowalski, Andrzej Sobieraj, Marek Szary.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana na
wniosek prezydenta miasta Radomia zgodnie z zaproponowanym przez wnioskodawcę porządkiem obrad.
Treść wniosku o zwołanie sesji wraz z zaproponowanym porządkiem obrad został dołączony
do materiałów z sesji.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (21 za
– głosowanie imienne nr 1).
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 359 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Radomia na lata 2017 - 2037.
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 20 radnych, 1 był przeciw,
1 wstrzymał się od głosowania (głosowanie imienne nr 2). Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w punkcie – 1.7.
- wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
na druku nr 360 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na
2017r.
Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 20 radnych, 1 był przeciw,
2 wstrzymało się od głosowania (głosowanie imienne nr 3). Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad w punkcie – 1.8.

Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez
Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe – druk nr 353,
2) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 354,
3) zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Radomia
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu
budżetowego – druk nr 355,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2017 – 2037
- druk nr 356,
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5) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r. – druk nr: 357,
6) odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka nr 257/13
o powierzchni 3010 m2 z przeznaczeniem na budowę hali produkcyjno – magazynowej
z częścią badawczo – rozwojową oraz biurową – druk nr 358,
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia n lata 2017 – 2037
– druk nr 359,
8) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017r. – druk nr 360.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał przybyłą na dzisiejszą sesję poseł Annę
Białkowską. Ponadto poinformował, że osobom, które będą przekraczały pięciominutowy czas
wystąpień będzie wyłączał mikrofon.
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 353 z autopoprawką.
Treść autopoprawki została przedłożona na piśmie i dołączona do materiałów z sesji.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Karol Semik. Podkreślił,
że projekt sieci szkół jest optymalny. Przy tak dużej sieci na pewno nie wszyscy będą ukontentowani, ale myśli, że oczekiwania społeczne w znacznej mierze zostały spełnione.
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Ostrowska przestawiła nową sieć szkół. Podała pięć gimnazjów, które zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe: PG Nr 10 zostało przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10 z oddziałami integracyjnymi - gimnazjum
na Długojowie, PG Nr 2 z oddziałami integracyjnymi na Ustroniu ul. Gagarina będzie Szkołą
Podstawową Nr 11, Publiczne Gimnazjum Nr 12 na Kruczej zostaje przekształcone w Szkołę
Podstawową Nr 22 z oddziałami integracyjnymi, PG Nr 6 przekształcone zostało w Szkołę
Podstawową Nr 27, PG Nr 8 z oddziałami integracyjnymi na ul. Piastowskiej zostaje przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 30, PG Nr 13 z oddziałami dwujęzycznymi będzie XIII Liceum Ogólnokształcącym dwujęzycznym. Gimnazja włączone do ośmioletnich szkół
podstawowych: PG Nr 3 na ul. Czarnoleskiej włączone do Szkoły Podstawowej Nr 17 na
ul. Wierzbickiej, PG Nr 22 na Gołębiowie włączone w Szkołę Podstawową Nr 6, PG Nr 5 na
ul. Warszawskiej zostało włączone do VII LO na Powstańców Śląskich. PG Nr 11 – stopniowe
wygaszanie, ale grono pedagogiczne ma tam pomysły na utworzenie technikum i szkoły branżowej. Nauczyciele proszą o rok na przygotowanie i przedstawią propozycję i jeśli będzie ona
zgodna z zapotrzebowaniem rynku edukacyjnego w naszym mieście i nie tylko, to gimnazjum
to będzie mogło być przekształcone w technikum. PG Nr 4 w ZSO z mocy prawa wchodzi
w skład 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego. PG Nr 1 usytuowane niedaleko Zespołu Szkół
Technicznych będzie wchodziło w skład 4-letniego LO. PG Nr 15 w szkole specjalnej z mocy
prawa z automatu staje się częścią szkoły 8-letniej. Dyrektor poinformowała, że powstało
5 nowych szkół, a w mieście będzie 32 szkoły podstawowe.
Wiceprezydent miasta Karol Semik przedstawił mapę szkół.
Radny Dariusz Chłopicki stwierdził, że można zauważyć, że poprzez przekształcenie gimnazjów w publiczne szkoły podstawowe mamy 5 nowych szkół. Zapytał, gdzie jest niedosyt, że
jeszcze gdzieś można było przekształcić szkołę, ale nie było już możliwości?
Radna Magdalena Lasota poinformowała, że wiele osób pracowało nad nową siatką szkół i nie
była to łatwa sprawa. Były protesty rodziców, uczniów, nauczyciele między sobą zaczęli się
kłócić. Należy pamiętać, kto wprowadzał reformę, a kto musi ją realizować. Radna uważa, że tą
nową siatką szkół powinni być wszyscy usatysfakcjonowani. Prezydent przy ostatecznej siat2

ce wziął pod uwagę tak naprawdę wszystkie postulaty. Zwróciła uwagę, że są szkoły, w których dzieci uczą się na jedną zmianę, a to pokaże, czy taka szkoła tak naprawdę się utrzyma.
Zweryfikuje to liczba dzieci, które będą uczęszczały do danej szkoły podstawowej. Poprosiła
prezydenta o wzięcie pod uwagę warunków Szkoły Specjalnej Nr 1 przy ul. Armii Ludowej.
Uczęszczają tam dzieci niepełnosprawne i mają tam złe warunki. Prosi prezydenta, aby w najbliższej przyszłości wziął pod uwagę to, że trzeba znaleźć budynek, który będzie dostosowany
do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, ile najdalej ma uczeń od swojego miejsca zamieszkania do placówki szkolnej w kilometrach? Czy dyrektorzy szkół powstałych
z przekształcanych w podstawówki gimnazjów będą mieli limitowane ilości klas? Przewodniczący złożył wniosek o zmianę nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi na Publiczną Szkołę Podstawową Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi.
Radny Leszek Pożyczka zwrócił uwagę na przejrzystość przy tworzeniu sieci. Na każdym spotkaniu konsultacyjnym były pełne informacje dotyczące demografii poszczególnych obwodów
szkół. Przygotowanie materiałów i danych ze strony urzędu było bardzo dobre, wręcz perfekcyjne za co podziękował. Po każdym spotkaniu konsultacyjnym były redagowane wnioski,
zapytania, na które uzyskiwano odpowiedzi na kolejnym spotkaniu. Przy tworzeniu tej sieci
brano pod uwagę opinie środowiska lokalnego, nauczycieli i rodziców. Sieć, która powstała
jest siecią wypracowaną przez urzędników, ale przy znacznym udziale środowiska lokalnego.
Bardzo ważnym i dobrym rozwiązaniem jest to, że VII Liceum Ogólnokształcące
z Gołębiowa I w przyszłości zmienia siedzibę na ul. Warszawskiej w obecnym gimnazjum nr 5.
To sprawi, że to liceum będzie bardziej popularne i będzie miało lepszy nabór. Ważne jest
również to, że powstało XIII Liceum Ogólnokształcące na bazie PG Nr 13 z oddziałami dwujęzycznymi. Jest to podniesienie jakości placówek oświatowych w Radomiu i danie możliwości
rozwoju nauki uczniom w systemie dwujęzycznym. Dzięki temu, że w szkołach będą uruchamiane oddziały przedszkolne, gmina zapewni miejsca dla 3, 4, 5-latków. Natomiast radnego
niepokoi to, że nauczyciele gimnazjów ponoszą koszty tej reformy. Przede wszystkim to oni
w dużej części stracą pracę. Być może część z nich znajdzie miejsce pracy w innych szkołach.
To, że nauczyciel będzie realizował etat w dwóch, trzech czy czterech szkołach nie podniesie
to jakości pracy szkoły. Istotne jest również to, że budynki po gimnazjach praktyczni przez
5 lat będą stały w dużej części puste.
Radny Ryszard Fałek podkreślił, że reforma jest rządowa i polega na likwidacji szkół gimnazjalnych, co powoduje, że następują zmiany w szkołach podstawowych i średnich. W tej reformie brak jest wskazania celów, do których po tej reformie będzie się zmierzać. Jedynymi
celami, o których daje się usłyszeć, to to, że szkoła będzie lepiej uczyć i wychowywać, natomiast jest to na etapie ogólników i frazesów, ponieważ nie pokazano instrumentów, które
mają się do tych zmian przyczynić. Przypomniał poprzednią racjonalizację sieci szkół. Wtedy
celem było szukanie oszczędności, a tutaj takich przesłanek nie ma i radny nie widzi w jakim
celu to jest robione. Radny wskazał słabe strony reformy rządowej: przede wszystkim dezorganizacja rad pedagogicznych szczególnie w szkołach gimnazjalnych, brak zapisów w przepisach oświatowych wprowadzających tę reformę, które by gwarantowały nabór do klas
IV – VIII. Poważną sprawą są koszty modernizacji obiektów. Radny podkreślił, że w czasie dyskusji nie było ani słowa o oszczędzaniu. Prezydent poszedł bardzo bogato i to trzeba pamiętać.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka przypomniał poprzednią reformę
sprzed 18 - tu lat i to jak wielkie pieniądze samorządy musiały wydać na to, by dostosować
budynki do kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach. To wszystko poszło w niwecz.
Obecnie pewna część budynków będzie stała niezagospodarowana. Jest to wynik reformy
zupełnie niezamierzony, czyli zwykłe normalne marnotrawstwo. To przygotował nam rząd
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i musimy to skonsumować. Wszyscy narzekają również na to, że podstawy programowe będą
raczej nikłe i to może budzić wielki niepokój. Ponadto na pewno część nauczycieli straci pracę.
W ciągu najbliższych co najmniej dwóch lat ta reforma będzie trwała, bo część szkół zostanie
wygaszona z założenia, ale również część szkół, które podeszły dość ambitnie do przekształcenia, prawdopodobnie poddadzą się same, bo nie będzie pełnego obsadzenia. Wiceprzewodniczący podziękował prezydentowi Witkowskiemu jak i panu Karolowi Semikowi za to, że tak
z sercem podeszli do tak trudnego tematu. Ma nadzieję, że do tego, co zostało przedstawione,
nie będzie żadnych uwag.
Wiceprezydent miasta Karol Semik udzielił dodatkowych informacji i odpowiedział na pytania
zadane w trakcie dyskusji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik odczytał złożony przez siebie wniosek: „Wnioskuję do Pana Prezydenta o zmianę nazwy Publicznego Gimnazjum nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi na Publiczną Szkołę Podstawową nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi”.
Ponadto stwierdził, że taka sama sytuacja jest w Publicznym Gimnazjum Nr 10, które też się
przekształca. Wtedy ta szkoła ma mniejsze szanse. Oddziały integracyjne to bonus i pokazanie
rodzicom, że szkoła ma coś więcej do dodania, niż tylko podstawowe kształcenie.
Wiceprezydent miasta Karol Semik podkreślił, że pod względem formalnym sytuacja oddziałów integracyjnych, sportowych, czy dwujęzycznych jest decyzją zmiany zapisów w statucie,
nic więcej i robi to rada pedagogiczna. Jeżeli w szkole były oddziały integracyjne i nagle nie
ma uczniów z orzeczeniami, to z mocy prawa ten zapis jest usuwany. Natomiast jeśli się pojawia uczeń, to na posiedzeniu rady pedagogicznej rada przyjmuje uchwałę o zmianie nazwy.
W tej chwili nie ma potrzeby tego czynić.
Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, 14 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania – głosowanie imienne nr 4. Wniosek nie został przyjęty.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 1 przeciw, 7 wstrzymujących - głosowanie imienne nr 5) podjęła z autopoprawką
Uchwałę nr 435/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe.
Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 354 z autopoprawką.
Treść autopoprawki została przedłożona na piśmie i dołączona do materiałów z sesji.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Karol Semik. Stwierdził, że aktualnie szkoły ponadgimnazjalne nie mają swoich rejonów, czyli jest to przekształcenie dostosowujące do funkcjonowania tych szkół. Zasadnicze szkoły zawodowe przekształcane są w szkoły branżowe (od 1 września), natomiast licea ogólnokształcące i technika
z czteroletnich i odpowiednio pięcioletnich rozpoczną swoje funkcjonowanie od 1 września
2019r., do tego czasu będą 3-letnie. Jedna zmiana to przekształcenie jednego z gimnazjów
w liceum.
Radny Ryszard Fałek podkreślił, że w przypadku podejmowania uchwał władze miasta bardzo
mocno kładły nacisk na dobro dziecka. Dziecko było zdecydowanie podmiotem. Natomiast
radny czuje pewien niedosyt jeżeli chodzi o nauczycieli. Jest szansa, że władze miasta mogą
zadbać o tych nauczycieli, ale będzie to tzw. ręczne sterowanie. Pani minister, która dzisiaj tę
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reformę tak mocno wdraża, w okresie, gdy gimnazja były wprowadzane również bardzo uzasadniała racjonalność wprowadzania gimnazjów jeszcze jako nauczycielka. Radny podkreślił,
że w rankingach Polska poszła bardzo wysoko. Przyczyną słabych absolwentów szkół średnich
jest to, że 30 lat temu do liceów i techników szło 20% absolwentów szkół średnich, a tylko
17% dostawało się na studia dzienne. W związku z tym była selekcja. Tu jest klucz, jacy byli
kiedyś absolwenci. Dzisiaj 80% idzie do szkół, gdzie są matury, jest wielokrotnie więcej szkół
wyższych, w związku z tym każdy, kto zda maturę nie ma problemów ze studiowaniem. Tu
jest problem. Radny podziękował prezydentowi, że w bardzo spokojny i racjonalny sposób do
tego podeszli. Dzisiaj widać że wszyscy są usatysfakcjonowani, wszyscy zostali potraktowani
jednakowo i wszyscy mają szanse.
Radna Magdalena Lasota stwierdziła, że dzisiaj jak funkcjonuje dana szkoła zależy od dyrektora szkoły, który powinien być menagerem i który powinien zadbać o to, żeby do konkretnego
liceum rodzice chcieli posyłać swoje dzieci. Przy reformie w 1996r. w Radomiu było 6 liceów,
a teraz jest 12, a dzieci uczęszczających do szkół jest zdecydowanie mniej niż wtedy, więc
demografia tak naprawdę sama pokazuje jak to dzisiaj powinno wyglądać. Pan prezydent
uwzględnił wszystkie postulaty. Tak naprawdę, to życie zweryfikuje ile młodzieży pójdzie do
jakiej szkoły. Radna stwierdziła, że jeżeli chodzi o podstawę programową, to pierwsze 5 roczników, które będą wdrażały tę reformę będą pokrzywdzone. Dydaktycy, którzy opracowywali
do tej pory podstawę programową alarmują. Ponadto pani minister Zalewska nie chce ujawnić
osób, które pisały podstawy programowe, więc do tej pory nie wiadomo kto opracowywał
podstawę programową i nowe podręczniki. Radna podziękowała pani dyrektor i panu prezydentowi za wykonanie tak ciężkiej pracy. Do tej pory nie wiadomo ile samorządy będzie kosztowała reforma pani Zalewskiej.
Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że te dwa projekty uchwał to projekty dużego kompromisu. Kompromis ten w niektórych przypadkach wynikał z uległości prezydenta wobec wniosków, które spływały ze strony rodziców, nauczycieli, ponieważ demografia w niektórych
przypadkach przemawiała za innymi rozwiązaniami. Czy wybierany jest dobry wariant czas
pokaże. Prawda jest taka, że politycy nie ponoszą odpowiedzialności za podejmowane decyzje, często i rodzice też nie, ale ich dzieci może się okazać, że już poniosą te konsekwencje.
Nauczyciele już mogą ponieść tę odpowiedzialność i na pewno w niektórych przypadkach taka
odpowiedzialność może być. Czas będzie weryfikatorem tych zmian i mocni przetrwają, a słabi
niestety wyjdą z wynikiem ujemnym tej konfrontacji. Radny stwierdził, że nie jest to reforma,
tylko powrót do starego systemu, który funkcjonował w latach poprzedniego systemu. Uważa, że czekają nas wydatki finansowe w dostosowaniu tych obiektów do dzieci bądź młodzieży. Radny chciałby się dowiedzieć czemu ta zmiana tak naprawdę służy? „Szacun” za pracę
urzędników i wiceprezydenta Semika, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tych projektów uchwał i że było to prowadzone w sposób otwarty.
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że jak sieć placówek będzie przyjęta, ważnym elementem
pracy urzędu i szkół będzie opracowanie arkusza organizacyjnego szkół. Zapytał, czy pan prezydent uwzględnia w tych wytycznych możliwość tworzenia małych klas? Czy pan prezydent
uwzględnia w tych wytycznych nauczycieli wspomagających na pełny etat? Czy w tych wytycznych będą zapewnione etaty w szkołach dla pedagoga, psychologa, logopedy? Czy pan
prezydent da możliwość dyrektorom obecnych gimnazjów zachęcania rodziców klas IV i VII do
tego, żeby zapisywali dzieci do nowych szkół? Czy rozważana jest przez radę pedagogiczną
możliwość utworzenia szkoły branżowej pierwszego stopnia w PG Nr 11? Czy prezydent włączy się w pomoc radzie pedagogicznej w wyborze odpowiednich kierunków kształcenie? Radny stwierdził, że mimo wszystko nauczyciele gimnazjów poniosą największe koszty tej reformy. Z dokumentu wprowadzającego Prawo oświatowe wynika, że dyrektorzy szkół będą mieli
obowiązek przedstawiać do kuratorium wakaty, ale to nie przeszkadza, aby organy prowadzące się w to włączyły. Czy miasto włączy się w opracowanie właściwego sposobu zatrudniania
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nauczycieli? Czy przypilnuje, aby ci nauczyciele z gimnazjów, którzy zasługują na to znaleźli
pracę i żeby nie dochodziło do sytuacji, że bardzo dobrzy nauczyciele wyemigrują z Radomia?
Radny zaproponował nagrodę finansową dla prezydenta.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że wszyscy narzekają na panią minister Zalewską, ale to większość parlamentarna zdecydowała o tym, żeby tę reformę wprowadzić. Poparte to było obietnicami w kampanii wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory m. in. dlatego, że obiecywało 500+, likwidację gimnazjów, zajęcie się kastą sędziowską
i wiele innych rzeczy, które będą zrealizowane, więc nie ma co się obrażać. W Radomiu ta reforma miała budzić duże kontrowersje. Było wiele likwidacji poddanych pod dyskusję. Jedni
mówią, że pan prezydent poszedł na kompromis, a przewodniczący uważa, że pan prezydent
się przestraszył opinii publicznej, dlatego wycofał się z kontrowersyjnych decyzji. Uważa, że
te szkoły, które głośniej protestowały, osiągnęły swój cel. To jest sygnał dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć swój cel, żeby jak najbardziej na sesji protestować. Cieszy się, że prezydent
wycofał się chociażby z likwidacji „ósemki”. Przewodniczący uważa, że przy tej reformie
oświaty mamy dużą szansę zająć się zmniejszeniem liczebności klas. To była obietnica pana
prezydenta w kampanii wyborczej. Jeżeli jest nas stać przeznaczyć 3 mln kredytu na rower, to
możemy obniżyć liczebność klas, bo to może mniej więcej tyle kosztować. To byłoby bardziej
korzystne dla mieszkańców niż wypożyczalnia rowerów na kredyt. Przydałyby się również
podwyżki w administracji, bo to jest urągające ludzkiej godności, że ludzie mają zarabiać
2.000 brutto. W tej chwili został ogłoszony konkurs na pracownika do Biura Rady Miejskiej
i osobie, która zna język obcy, ma studia wyższe możemy zaproponować 2.100 zł. To jest urągające godności człowieka, że urzędnik po studiach może pracować za 2.000 – 2.100 zł. Tym
się powinniśmy zająć, bo to są sprawy, którymi powinien się zająć w pierwszej kolejności prezydent.
Radny Mirosław Rejczak przypomniał historię tworzenia prawa oświatowego. Uważa, że
obecna ustawa jest bardzo dobra i bardzo potrzebna Polsce i Radomiowi. W tej chwili
w Radomiu jest około 216.000 mieszkańców. Radom ma złe doświadczenia z poprzednich
układów, gdzie likwidowano tak ważne placówki jak szkoła techniczna, mechaniczna, agrotechniczna, ogrodnicza itd. To były bardzo złe pociągnięcia. Podkreślił, że na przestrzeni przemian od 89r. w Radomiu bardzo dobrze funkcjonuje oświata. Zadeklarował, że złoży oświadczenie, które również poda do prasy i radnych. Prosi prezydentów o to, żeby zadbali o przyszłą
reformę, bo nie jest to dobrze, jeżeli prezydent uczestniczy w krytyce tej ustawy. Tego prezydentowi nie wolno robić.
Wiceprezydent miasta Karol Semik udzielił odpowiedzi na pytania zadane w trakcie dyskusji.
Stwierdził, że jakość studentów jest funkcją wielu kryteriów. Egzamin maturalny na poziomie
podstawowym zdaje się, jeśli się ma 30% właściwych odpowiedzi. Nigdy nie postawiłby pozytywnej oceny z fizyki uczniowi, który zna fizykę na 30%. Czy ta reforma zagwarantuje wzrost
jakości, nie wiadomo. Małe klasy – w pierwszych wytycznych, które skierował do dyrektorów
szkół było zmniejszenie liczebności klas w stosunku do tego, co było wcześniej. Nauczyciele
wspomagający – chcą zatrudniać nauczycieli wspomagających na cały etat, bo to jest realna
pomoc dla ucznia, a nie kwestia zmian strukturalnych, tylko faktyczna pomoc nauczyciela
wspomagającego. Psycholog, pedagog, logopeda – kwestie te zostały uporządkowane w wytycznych. Zachęcanie do zapisywania dzieci do klas IV i VII – jest to zadanie dyrektorów szkół.
PG Nr 11 – zostało przeprowadzone już kilka rozmów, gdzie podpowiadał, iż pewne rozwiązania nie są dobre, bo nie będzie chętnych, natomiast wskazują rozwiązania, które dają nadzieję,
że do tej branżowej szkoły lub do technikum będą posyłać rodzice swoje dzieci. Bank etatów –
jest obowiązkiem kuratora, ale też to robią. Nie muszą tego robić, ale chcą pomóc. Wiceprezydent wydał decyzje dyrektorom, że nie wolno zatrudniać nauczyciela emerytowanego, jeśli
dyrektor nie zapyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, czy nie jest tam zarejestrowany nauczyciel o tej samej specjalności i musi to być zapytanie pisemne. Wiceprezydent stwierdził, że
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nigdy nie był człowiekiem, który się lękał czegoś lub kogoś, a wręcz odwrotnie. Natomiast
zawsze w swym życiu był otwarty na drugiego człowieka, a to nie oznacza bojaźni, to oznacza
dialog i szanowanie partnera. Wiceprezydent podkreślił, że zmniejszenie liczebności klas ma
dwie strony medalu. Małe klasy dają więcej oddziałów, czyli podwyższenie zmianowości. To
trzeba będzie realizować lokalnie w zależności od konkretnej szkoły i konkretnego miejsca.
Stwierdził, ze ma delegacje do tego, aby jako nauczyciel wypowiadać się w sprawach nauczycielskich i zawsze stara się to robić fachowo. Prosi, aby mu nie zabierać obywatelskiego głosu
do prawa krytyki.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się - głosowanie imienne nr 6) podjęła z autopoprawką
Uchwałę nr 436/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.
Prezydent miasta Radosław Witkowski przypomniał, że miał okazję w tym miejscu, w czasie
sesji nadzwyczajnej poświęconej wdrażaniu reformy oświaty, wyrażać swoje stanowisko
i tego stanowiska nie zmienia. Uważa, że jest to zawracanie Wisły kijem, ale dziś wszyscy są
już w zupełnie innym punkcie. Dziś ta reforma stała się faktem. Uważa, że wszyscy od dziś
powinni wspólnie pracować nad tym, żeby ta reforma się udała, bo na szali stawiamy dobro
radomskich dzieci, a o jakości edukacji, z czego jesteśmy słynni w całej Polsce, świadczyć będzie to, że nasza edukacja, nasza radomska szkoła będzie jak najlepsza. Dlatego serdecznie
podziękował za przegłosowanie tych projektów uchwał, bo w jego przekonaniu system, ta
sieć, która została wypracowana w drodze dialogu społecznego jest dziś najlepsza dla naszego miasta. Oczywiście każdą z tych placówek można indywidualnie analizować, pokazywać jej
szanse, pokazywać zagrożenia. Prezydent przedstawiając dwa projekty uchwał chciał dać
możliwość wszystkim środowiskom zrealizowania swoich ambicji, swoich aspiracji, ale też
swoich celów, tak, jak to było we wspomnianej przez pana przewodniczącego szkole PG 8, ale
też nie tylko, bo również PG 6 na ul. Sadkowskiej, rodzima szkołą prezydenta, którą kończył
w latach 80-tych również dzięki dobremu pomysłowi otrzymała swoją szansę. Dzisiaj prosi
o jedno, aby wspólnie dalej przepracować i modelować naszą sieć oświaty przez najbliższe
dwa lata, aby ten poziom, jakość kształcenia, wychowanie w radomskich szkołach był jak najwyższy. Podziękował przede wszystkim panu prezydentowi Karolowi Semikowi i pani dyrektor Ostrowskiej, którzy wzięli ten dialog i liderowanie dialogowi społecznemu na swoje barki.
To się udało i za to serdecznie dziękuje. Dziękuje wszystkim radnym, wszystkim związkom
zawodowym, ale też środowiskom szkolnym, które bardzo mocno zaangażowały się
w ten proces i ten dialog przedstawiając zarówno dobre, jak i złe strony. To doprowadziło do
kompromisu, który dziś tutaj oglądamy podczas Rady Miejskiej. Przy innej propozycji ta sala
mogła by wyglądać zupełnie inaczej. To jest sukces wszystkich i tym sukcesem się cieszmy,
ale ten sukces niech będzie inspiracją do dalszych działań na rzecz radomskiej oświaty. Podziękował panu radnemu Ryszardowi Fałkowi, że kilka razy podkreślił, że zauważył, że nie
chodziło tu o pieniądze. Radny ma rację, bo nie chodziło o pieniądze, tylko chodziło przede
wszystkim o dobro dzieci. Zagwarantował, że pani dyrektor i pan wiceprezydent Semik na
swoją nagrodę już zapracowali.
Ad. 1.3. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 355.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Radny Dariusz Chłopicki zapytał, jaka kwota będzie uregulowana tym unormowaniem?
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Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że co miesiąc będzie to wynikało z rozliczenia. Cmentarz ma akurat stawkę sprzedaży 8%, a zakupy dokonuje głównie ze stawką 23,
stąd przeważnie jest do zwrotu, czyli raczej będziemy przekazywać Cmentarzowi środki na to,
żeby pokryć tę różnicę w rozliczeniu VAT.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 a, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się – głosowanie imienne nr 7) podjęła
Uchwałę nr 437/2017
w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy
Miasta Radomia wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego.

Ad. 1.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 356.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta – Sławomir Szlachetka.
Radny Robert Fiszer zapytał, ile wyniosła nadwyżka budżetowa i za jakie lata? Dlaczego
w latach 2017 – 2019 nie ma uwzględnionej tej nadwyżki budżetowej? Na co zostały udzielone dotacje powyżej 7 mln zł? Dlaczego zostały zmienione kwoty rat kapitałowych i przesunięte na następną kadencję? Prosi o informację na temat systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach. Kto prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia i jak on działa? Dlaczego są tak duże
dysproporcje między tym Ośrodkiem a Ośrodkiem Zarządzania Kryzysowego? Kto będzie prowadził klub dla dzieci i młodzieży? Na lata 2017 – 2018 nie ma podanych kwot dokapitalizowania dla spółki Rewitalizacja. Dlaczego tak jest i z czym to jest powiązane, że w tych latach
spółka Rewitalizacja nie będzie dokapitalizowana? Jakie są podjęte działania przez urząd
w związku z remontem Placu Jagiellońskiego? Radny zwrócił uwagę, aby w tabelkach – wykaz
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisywać jednostki realizujące i jednostki
nadzorujące.
Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka stwierdził, że pytania nie są do zmian. Są to pytania,
które powinny być zadawane przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, kiedy wszyscy dyrektorzy mogą na nie odpowiadać na bieżąco. Pytania są bardzo szczegółowe dotyczące konkretnych umów. Nadwyżka budżetowa – nie było takiej nadwyżki. Wydatki majątkowe
w formie dotacji ponad 7,5 mln – to są nasze wydatki przeznaczone dla instytucji kultury. Są
one z własnych środków, nie ma konkretnego źródła sfinansowania. Różnica w spłatach
w roku 2019 – w 2016r. została spłacona kwota 2 mln zł, stąd kwoty spłaty rat kapitałowych
zmniejszają się w 2019r. System wczesnego ostrzegania – to kwota 4.700 zł. Są to wydatki
bieżące na projekt unijny. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Dzienny Ośrodek Wsparcia – są to
kwoty przeznaczone tak, aby można było podpisać wieloletnią umowę z organizacjami, które
te ośrodki prowadzą. Jest to w Wydziale Zdrowia, gdzie zaprasza po dokładne dane. Podobnie
jest z prowadzeniem klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym. Jest to przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zadanie prowadzone jest od wielu lat. Skarbnik udzielił
również informacji na temat środków na dokapitalizowanie spółki Rewitalizacja oraz remontu
Placu Jagiellońskiego.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 8) podjęła
Uchwałę nr 438/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2017 – 2037.
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Ad. 1.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 357.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 9) podjęła
Uchwałę nr 439/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.

Ad. 1.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 358.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosił prezydenta, aby projekty uchwał nie
wpływały na godzinę przed sesją, bo nie będzie ich wprowadzał do porządku obrad i poddawał
ich pod głosowanie, chyba, że będzie to coś bardzo pilnego. Dotyczy to dwóch następnych
uchwał.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił wiceprezydent miasta – Konrad Frysztak.
Radny Robert Fiszer poprosił, aby w uzasadnieniu podawać dane dotyczące wysokości czynszu dzierżawnego oraz podanie numeru zarządzenia prezydenta, które ten czynsz dzierżawny
określiło. Zapytał, od kiedy obowiązuje i jaka stawka obowiązywała wcześniej?
Radny Mirosław Rejczak zapytał, z jakich materiałów będą kubki i w jakie ilości rocznie będą
produkowane?
Wiceprezydent miasta Konrad Frysztak poinformował, że będą to kubki papierowe. Stawka
czynszu dzierżawnego będzie wynosiła 65 gr za metr kwadratowy miesięcznie plus należny
podatek VAT. Będzie zastosowana 99% bonifikata zgodnie z zarządzeniem 822/2015 Prezydenta Miasta Radomia do czasu zakończenia realizacji inwestycji, ale nie dłużej niż przez
okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wiceprezydent nie przypomina sobie, aby stawki
czynszu były zmieniane, ale jeżeli radny złoży interpelację, to chętnie na nią odpowie.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (22 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 10) podjęła
Uchwałę nr 440/2017
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargu i zawarcia 10-letniej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej oznaczonej jako działka
nr 275/13 o powierzchni 3010 m2 z przeznaczeniem na budowę hali produkcyjno –
magazynowej z częścią badawczo – rozwojową oraz biurową.

Ad. 1.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 359.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił skarbnik miasta Sławomir Szlachetka.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 11) podjęła
Uchwałę nr 441/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata
2017 – 2037.
Radny Jan Pszczoła poinformował, że projekt uchwały nie wpłynął 15 minut przed sesją, tylko
trochę wcześniej, bo Komisja Budżetowa ten projekt opiniowała i wydała opinię pozytywną.
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W związku z powyższym nie można wprowadzać społeczeństwa w błąd. Prosi, aby powtórzyć,
że Komisja Budżetowa zaopiniowała te dwa projekty uchwał jednomyślnie.
Przewodniczący Dariusz Wójcik poinformował, że aby dokument mógł pójść na komisje, musi
go zadekretować przewodniczący Rady, a na komisje został puszczony bez dekretacji, bo
przewodniczący był za piętnaście.
Ad. 1.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 360.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej, która wydała opinię pozytywną.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (18 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się - głosowanie imienne nr 12) podjęła
Uchwałę nr 442/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik w związku z wyczerpaniem porządku obrad,
zamknął XLIII. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.35.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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