P R O T O K Ó Ł N R XLV.N/2017
z czterdziestej piątej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 27 marca 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: Adam Bocheński, Jakub Kowalski, Jerzy Pacholec.
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 została dołączona
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).
Porządek sesji:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) 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 375,
2) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta
Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
– druk nr 376,
3) uchylająca uchwałę nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium – druk nr 377,
4) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 378,
5) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 379,
6) określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium – druk nr 380,
7) określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia
organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez
Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 381,
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8) w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu – druk nr 382,
9) zmieniająca uchwałę Nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2016 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia – druk nr 383.
Ad. 1.1. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 375.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że chodzi mu po głowie pomysł, aby wszystkie te uchwały
Rada Miejska odrzuciła, ale wtedy stanęlibyśmy w obliczu zapisów ustawowych, które mówią,
że szkoły podstawowe 6-lenie stają się 8-klasowymi, szkoły gimnazjalne ulegają wygaszaniu,
w związku z tym nie byłoby wypracowanych rozwiązań, dlatego muszą zostać te uchwały
przyjęte. W uchwałach tych nigdzie nie ma podniesionych kosztów, a zgodnie z Regulaminem
Obrad Rady Miejskiej, w uzasadnieniu winno być zamieszczone jakie koszty finansowe pociąga za sobą dana uchwała. Natomiast pozostałe rzeczy nie budzą wątpliwości.
Radny Mirosław Rejczak zapytał, czy miasto uwzględniło wnioski dotyczące szkół katolickich
im. Filipa Neri?
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że podziela pogląd pana radnego Fałka, bo
zostałaby zburzona cała dotychczasowa praca, a szczególnie wszystkie przekształcenia, które
nie są z automatu. Jeżeli chodzi o pytanie pana Rejczaka, to była to inna procedura ustawowa.
Organem prowadzącym liceum katolickiego jest zgromadzenie św. Filipa Neri i jest to niepubliczny organ prowadzący, który miał obowiązek zgłosić ten fakt do organu prowadzącego do
31 stycznia, co uczynił, natomiast elementów tych nie ma w uchwale organu prowadzącego
jakim jest gmina miasta Radomia. Wszystkie 9 projektów uchwał wynikają ze zmiany prawa.
To nie jest koniec procedur. Kwestia kosztów będzie w uzasadnieniu uchwał, które będą
uchwałami podejmowanymi do 30 listopada, po zatwierdzeniu uchwał dzisiejszych jako prawa
już obowiązującego.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 2) podjęła
Uchwałę nr 457/2017
w sprawie 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.
Ad. 1.2. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 376.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że jeżeli chodzi o uczniów, to rzeczywiście sieć szkół jest
tak opracowana, że odległość do szkoły będzie niewielka. Będzie to z korzyścią dla uczniów
i dla rodziców. Natomiast radny chciał zwrócić uwagę na jakość pracy szkoły. Niektóre szkoły
będą małe, jedno-, dwuciągowe, gdzie niektórzy nauczyciele, szczególnie przedmiotów przyrodniczych nie będą mieli zapewnionych pełnych etatów, będą musieli te etaty dopełniać
w dwóch, trzech szkołach. Ważne jest to, żeby w tej sytuacji jakość pracy szkoły się nie pogorszyła. Wielka tu rola i samorządu i kuratorium, aby pamiętać o najlepszych nauczycielach przy
tych przekształceniach, żeby mieli pracę.
Radny Andrzej Sobieraj popiera wypowiedź przedmówcy. Radnego martwi zapis w uzasadnieniu, gdzie jest mowa, że związki zawodowe opiniujące uchwały nie udzieliły odpowiedzi
w ustawowym terminie. Czyżby nie były zainteresowane?
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Radny Mirosław Rejczak zapytał, w jakim trybie i kiedy będą rozpatrywane wnioski zgłaszane
przez szkoły niepubliczne w Radzie Miejskiej?
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że w opiniach trzech związków zawodowych było wyraźnie podkreślone, że związki zawodowe z wielką troską patrzą na gwarancje
pracy nauczycieli. Ta konstrukcja uchwał dotyczy sieci, natomiast treściowo nie dotyczy zagadnień związanych z pracą nauczycieli. W tej chwili wchodzimy do poziomu prawa lokalnego,
czyli uchwał. Po przyjęciu przez radnych tych uchwał, prawo zacznie obowiązywać w szkołach
i placówkach, które stają się nowymi placówkami. Pracodawca to ta osoba, która będzie decydować o kwestiach zatrudnienia. Wiceprezydent podkreślił, że decyzje pracodawców powinny
się opierać na kryteriach przyjętych i czytelnych dla wszystkich członków rady pedagogicznej.
Oczywiście jednym z kryteriów jest jakość pracy nauczyciela. Dyrektorzy szkół usłyszą od wiceprezydenta oczekiwanie, aby dobry nauczyciel był nadal pełnozatrudnionym, a nauczyciel,
który ma niższe oceny jakości swojej pracy, był nauczycielem, który ma inną sytuację zatrudnienia. Specyficzna jest kwestia z nauczycielami chronionymi przez związki zawodowe. Wiceprezydent chciałby usłyszeć od związków zawodowych, jakie jest stanowisko w sytuacji, kiedy będzie groźba ewentualnej utraty pracy. Wiceprezydent poruszył sprawę przekształcenia
gimnazjum nr 5 poprzez włączenie do VII LO im. K.K. Baczyńskiego. Suma osób aktualnie chronionych w obu szkołach to jest 12 osób. Są to osoby, których bez względu na ocenę nie można zwolnić, nie można ograniczyć etatu, bo są chronione treścią zapisów ustawy o związkach
zawodowych. Poinformował, że wielkość odpraw i nagród jubileuszowych w ubiegłym roku to
ponad 1,5 mln zł, gdy nie działo się nic. Wszystkie decyzje, które będą podejmowane przez
dyrektorów szkół mają jeszcze jedną specyfikę – trzeba przygotować arkusz organizacyjny
szkoły. Jak dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej, gdzie będzie włączane gimnazjum
ma przygotować arkusz? On nie jest jeszcze pracodawcą dla nauczycieli gimnazjum i nie będzie do 31 sierpnia. Będą tu prosili dyrektorów o współdziałanie, o tworzenie wspólnie tego
arkusza, aczkolwiek z mocy prawa dyrektorem szkoły podstawowej, gdzie jest włączone gimnazjum będzie dyrektor szkoły podstawowej, ale od 1 września. Wiceprezydent zaapelował
o solidarność, koleżeńską lojalność w działaniu, aby chronić nauczycieli przed zwalnianiem.
Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące szkół katolickich, to są to szkoły, gdzie organem prowadzącym jest organ niepubliczny lub osoba fizyczna. Te organy miały obowiązek powiadomić o tej
sytuacji. My jesteśmy organem rejestrującym te szkoły, natomiast to nie przechodzi przez
procedurę obrad Rady Miejskiej.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się - głosowanie imienne nr 3) podjęła
Uchwałę nr 458/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez
Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Wiceprezydent miasta Karol Semik podziękował Radzie za te dwa głosowania. Podziękował
również pracownikom funkcyjnym Wydziału Edukacji na czele z panią dyrektor. Jest to podsumowanie wspólnego wielomiesięcznego wielopłaszczyznowo - wątkowego bardzo emocjonalnego trudu. Jest z tej pracy dumny i za tę pracę dziękuje.
Ad. 1.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 377.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, ile na terenie Radomia działa organizacji związkowych w szkołach? Z tego, co przewodniczący słyszał, w ostatnim czasie powstały
kolejne organizacje związkowe i w tej chwili jest ich 7.
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Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że powstają nowe związki zawodowe.
Związki zawodowe mają umocowanie formalne zgodnie z ustawą o związkach zawodowych
i powiadamiają organ prowadzący – szkołę o swoim istnieniu. Poinformował, że uchwał nie
wysyłali do lokalnego ZNP, NSZZ Solidarność czy Solidarność’80, tylko do central związkowych, które rejestrują dane związki zawodowe.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie imienne nr 4) podjęła
Uchwałę nr 459/2017
uchylającą uchwałę nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia,
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Ad. 1.4. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 378.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radna Małgorzata Zając poruszyła sprawę zapisu w § 1 pkt. 4 – co w sytuacji, gdy drugie
dziecko uczęszcza nie do oddziału przedszkolnego, ale do którejś z klas szkoły podstawowej?
Czy jest to jakieś niedookreślenie, czy dotyczy tylko oddziału przedszkolnego?
Radny Marek Szary stwierdził, że w § 1 jest określone 6 kryteriów, natomiast w uzasadnieniu
jest następnych 7 kryteriów. Czy one w jakiś sposób są ze sobą połączone?
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że mimo, iż jest to oddział przedszkolny, to
pojęcie dotyczy dziecka i jego rodzeństwa w placówce oświatowej, czyli chodzi o budynek.
Jeśli będzie sytuacja, że dziecko jest kwalifikowane do oddziału przedszkolnego, a siostra czy
brat są w innej klasie, to to jest spełnienie tego warunku. 6 kryteriów jest cytatem z ustawy
i to jest pierwsza grupa, którą musimy wpisać i nie wolno niczego zmieniać, natomiast kolejne
7 dotyczy warunków, które proponuje w uchwale organ prowadzący, czyli samorząd. Są to
dwie grupy kryteriów.
Radny Marek Szary stwierdził, że uzasadnienie nie jest źródłem prawa.
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że nie będą uzasadniać zapisów ustawowych.
Kwalifikacja kryterialna składa się z dwóch grup. Jedne są ustawowe, inne organu prowadzącego.
Radny Marek Szary rozumie, że gdyby była większa ilość dzieci niż miejsc, to są stosowane
następne kryteria.
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że wszystkie są stosowane. Jest układana lista
wielkości punktów i wtedy to jest kwalifikacja lub nie w tym miejscu, gdzie rodzic aplikuje.
Przypomniał, że przedszkola nie mają rejonów. Obowiązkiem gminy jest zapewnić miejsce
przedszkolne, ale ono niekoniecznie musi być położone najbliżej miejsca zamieszkania.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (25 za – głosowanie imienne nr 5) podjęła
Uchwałę nr 460/2017
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
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Ad. 1.5. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 379.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że w tej uchwale napisane jest, że w rekrutacji do szkół
podstawowych biorą udział uczniowie ci, którzy nie mieszkają w obwodzie szkoły. Dzieci
z obwodu do szkoły są przyjmowane z urzędu. Dzieci nie obwodowe w procesie rekrutacji
przyjmowane są na wolne miejsca. Prosi o wyjaśnienie, co to są wolne miejsca?
Radny Ryszard Fałek stwierdził, że uchwała dotyczy dzieci spoza rejonu. Zapytał, jaki powinien być wskaźnik, aby dzieci były uzupełniane? Żeby nie było tak, że niektóre szkoły już dzisiaj pracują prawie na 3 zmiany. Powinna być pewna bariera, do którego momentu spoza obwodu dyrektor może przyjmować dzieci.
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że jest doskonała okazja, aby przy tej głębokiej
zmianie uzyskać efekt, o którym mówił pan radny Fałek. Jest okazja, aby to, co nie było prawidłowe poprzednio, aby te sytuacje nie miały miejsca, czyli nie było wzrostu zmianowości
w szkołach. Dyrektorzy na środowym spotkaniu zostaną poinformowani o wytycznych. Zdefiniowanie miejsc wolnych jest bardzo proste: ilość dzieci w rejonie dopełnia dyrektor, ale do tej
ilości. W sytuacji, gdy wolnych miejsc jest 30, nie wolno utworzyć trzech klas po 25 osób,
wolno utworzyć jedną klasę 25-osobową, jeżeli chodzi o klasę pierwszą. Jest to sytuacja dopełniania do czegoś, co jest z założenia warunkiem jednozmianowości. Może być inny problem:
czy będzie wystarczająca ilość dzieci, jeżeli chodzi o swój rejon.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 6) podjęła
Uchwałę nr 461/2017
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Ad. 1.6. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 380.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Leszek Pożyczka stwierdził, że w szkołach ponadgimnazjalnych są uczniowie spoza
kraju. Czy będą się oni mieścili w tych kryteriach?
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że z treści uchwały wynika, że chodzi o bursy, natomiast Zespół Szkół Agrotechnicznych zaadoptował stojący przez kilka lat nieczynny
ogrzewany budynek byłego internatu. Opiekujące się uczniami z Ukrainy Stowarzyszenie
Ukraińskie ma pełne umocowania formalne i prawne - jest stowarzyszeniem, które zapewnia
przekazywanie środków na pobyt tych uczniów w szkole. Jest to specjalna infrastruktura
stworzona dla potrzeb uczniów z Ukrainy. Jest to dobry przykład pomagania realnego naszym
sąsiadom.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za – głosowanie imienne nr 7) podjęła
Uchwałę nr 462/2017
w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do
publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta
Radomia oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
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Ad. 1.7. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 381.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Marek Szary nie rozumie kryteriów, jeśli chodzi o punkty: za uzdolnienia kierunkowe –
20 pkt., za zajęcie czołowego miejsca w olimpiadzie – 10. Wydaje się, że chyba powinno być
odwrotnie. Zapytał, kto będzie badał uzdolnienia kierunkowe uczniów?
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że kwalifikacja 20-punktowa jest analogiczna do tej, gdy uczeń chce być uczniem klasy dwujęzycznej. Przechodzi test predyspozycji
do języków obcych, który polega na badaniu zdolności wzrokowo – słuchowo - wyrażeniowych. W przypadku liceum dwujęzycznego jest to test znajomości języka. W przypadku uzdolnień artystycznych to to kryterium powinno być decydujące z racji tego, że jest to placówka,
która ma rozwijać te talenty. Jeżeli chodzi o tryb sprawdzania, to on jest również formalny.
Dyrektor MDK powołuje komisję, która w sposób adekwatny do badania predyspozycji uzdolnień artystycznych czy plastycznych te uzdolnienia bada. Komisja rekrutacyjna zarówno
w przypadku dwujęzyczności jak i w przypadku Młodzieżowego Domu Kultury określa te warunki i kryteria jakie powinien przyszły wychowanek spełniać, natomiast zdefiniowanie ich
musi być zatwierdzone przez radę pedagogiczna placówki.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (23 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 8) podjęła
Uchwałę nr 463/2017
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub
uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo – wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Ad. 1.8. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 382.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Ryszard Fałek odniósł się do zapisów punktu 3. Dotychczas była opinia, że samorząd
jest najlepszym gospodarzem. Natomiast w ramach tej reformy widać, że środek ciężkości
decyzji, opinii przesuwa się w kierunku kuratora. Przekazuje się kuratorowi kompetencje opiniowania arkuszy organizacyjnych, jakby kurator w Warszawie widział lepiej jak ten arkusz ma
wyglądać. W związku z tym jest to wielkie nieporozumienie, ale taka jest tendencja. Zapytał,
czy w statucie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli są zapisy, które obligują pracowników ośrodka do uczestniczenia w programach naprawczych? Czy nie wskazać takiego
wsparcia w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli? Podkreślił, że w trakcie dyskusji
nie padały głosy, które by mówiły o racjonalności i przesłaniach wskazujących do czego zmierzamy po tej reformie i co chcemy osiągnąć. Dzisiaj się okazuje, że jesteśmy w europejskiej
czołówce, jeżeli chodzi o wyniki dydaktyczne. Reforma nie mówi, co to wszystko się robi,
a trzeba wydać szereg pieniędzy na modernizację i adaptację tych placówek. Radny poinformował, że podpisuje się pod inicjatywą zbierania głosów o referendum. Odczytał treść wniosku, pod którym można się podpisywać. Radny podpisał się pod tym wnioskiem i zaapelował
do radnych, że jeżeli ktoś uważa, że jest to niezrozumiała reforma dla samorządu, żeby się
podpisał. Jeżeli będzie podpisana większość, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na najbliższej
sesji Rada Miejska przyjęła stanowisko i wysłała do pani premier.
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że zgadza się z wygłoszoną opinią. Wynika
to z faktu spojrzenia z punktu widzenia nadzoru kuratora i z punktu widzenia pracownika samorządu. Od tego roku szkolnego arkusz organizacyjny ponownie będzie opiniował kurator
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oświaty, czego nie było od 2009r., będą również opiniowały związki zawodowe. Cieszy się, że
związki zawodowe nie będą opiniować Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, bo
jest to wyjątek. Jeżeli chodzi o programy naprawcze, wspomaganie szkół i placówek, wspomaganie nauczycieli, wspomaganie procesu wychowawczego, za każdym razem z panią dyrektor
Ośrodka, która przygotowuje plan pracy na następny rok szkolny siadają na długą roboczą
dyskusję i zbierają wnioski z poprzedniego roku szkolnego. Podmiotem tych potrzeb nie jest
nauczyciel, jest uczeń. Jeśli jest potrzeba ucznia, to nauczyciel musi umieć tę potrzebę zrealizować. Nowością pracy RODON jest ścisłe współdziałanie z rekomendacji wiceprezydenta pomiędzy ośrodkiem marszałkowskim, a RODON-em. Wiceprezydent oświadczył, że nikt mu nie
odpowiedział merytorycznie na pytanie, co jest celem reformy.
Rada Miejska w Radomiu większością głosów (24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się - głosowanie imienne nr 9) podjęła
Uchwałę nr 464/2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.
Ad. 1.9. Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 383.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która wydała opinię pozytywną.
Radny Leszek Pożyczka poinformował, że uchwała określa pensum dla specjalistów i innych
nauczycieli. Poprosił, aby zwrócić uwagę na pensum psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy
zawodowego. Pensum tych specjalistów nie zmienia się, to znaczy, że gmina podchodzi
z wielką troską do tych nauczycieli i zadań, które wykonują, a jest to bardzo istotne w sytuacji, kiedy jest wdrażana reforma.
Radny Andrzej Sobieraj zapytał, jakimi kryteriami kierowano się ustalając ilość godzin?
Radny Ryszard Fałek zapytał, jak wygląda przydział godzin na tle innych miast?
Radny Marek Szary stwierdził, że reforma jest potrzebna, żeby nasi maturzyści mieli wiedzę
większą niż piątoklasiści sprzed piętnastu lat, bo w chwili obecnej maturzyści mają wiedzę
mniejszą. Zapytał, co się zmienia w tym tygodniowym wymiarze godzin w stosunku do poprzedniego?
Wiceprezydent miasta Karol Semik stwierdził, że we współczesnym świecie musimy coraz
mocniej zwracać uwagę na właściwe ukształtowanie osobowości przyszłego obywatela
i miasta i kraju. Kryteria są niezmienne od 2003r. Kiedyś wszystkie limity godzin były ustalone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. W 2009r. zapisano w ustawie, że o niektórych limitach godzin decyduje organ prowadzący. W 2009r. organ prowadzący w Radomiu
ustalił je na takim poziomie jak były w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej, czyli nie
podwyższył. W mieście stołecznym Warszawa pensum psychologa, pedagoga, logopedy jest
25 godzin i w innych samorządach są wyższe, czyli kładziemy nacisk na efektywną, wieloosobową pomoc psychologiczo – pedagogiczną, nie ma tu oszczędności. Nic się tu nie zmienia,
natomiast zmiana wynika z mocy prawa. Wszystkie 7 uchwał z wyjątkiem dwóch pierwszych
wynika z pojawiania się rozporządzeń wykonawczych do dwóch ustaw nowego prawa oświatowego. Kryteria naboru do szkół i przedszkoli zostały podpisane przez panią minister 16 marca, a kryteria do burs 17 marca, ale jeszcze nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, bo
wtedy będą prawem. Przyjmujemy coś, co jest podpisane przez ministra, ale jeszcze nie jest
obowiązujące.
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Radny Ryszard Fałek zapytał, czy w związku z informacją pana prezydenta Karola Semika, że
te akty prawne zostały podpisane, a nie są jeszcze opublikowane, czy możemy dzisiaj podejmować takie uchwały?
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś poinformowała, że nie jest autorem projektu tej uchwały,
ani jej nie opiniowała. Zaopiniowana jest przez radcę prawnego pani Janinę Gawrońską. Wydaje się, że musiały być sprawdzone te wszystkie przepisy i podstawa prawna. Mogłaby się na
ten temat wypowiedzieć zapoznając się szczegółowo i z treścią rozporządzenia i z treścią
ustawy.
Przewodniczący Dariusz Wójcik zapytał, czy jeżeli coś jest nieopublikowane, czy można procedować?
Mecenas Sylwia Zarachowicz – Woś stwierdziła, że wszystkie przepisy wymieniane w podstawie prawnej są opublikowane. Chodzi o rozporządzenie, którego nie ma w podstawie prawnej.
Uważa, że nie będzie tutaj problemu dlatego, że w podstawie prawnej jest ustawa – Prawo
oświatowe i jest ona opublikowana. Uważa, że nie zachodzi tu żadna nieważność uchwały.
Znaczenie ma tu ustawa dlatego, że rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy,
a powołanie jest na treść ustawy. Uważa, że nie powinno tu być problemu.
Wiceprezydent miasta Karol Semik poinformował, że rozporządzenie jest tzw. delegacją ustawową. Uchwały też nie są obowiązujące od dzisiejszego dnia, dopiero jak się ukażą w dzienniku urzędu wojewódzkiego jako akty wykonawcze ustaw.
Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za – głosowanie imienne nr 10) podjęła
Uchwałę nr 465/2017
zmieniającą uchwałę Nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 kwietnia
2016r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik w związku z wyczerpaniem porządku obrad,
zamknął XLV. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.05.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik

Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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