P R O T O K O Ł NR 1/2014
z posiedzenia
KOMISJI EDUKACJI
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek dzienny posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budŜetu m.Radomia na2015 r.
2. Sprawy bieŜące

Przewodnicząca Komisji zaproponowała porządek dzienny, który został przyjęty bez
uwag.
Ad.1.
Przewodnicząca Komisji – Pani Michalska-Wilk Marta udzieliła głosu Skarbnikowi
Miasta – Panu S.Szlachetka, który zreferował projekt budŜetu m.Radomia na 2015 r.:
Dochody ogółem
- 934.884.865 zł
w tym
- bieŜące
- 861.814.002 zł,
- majątkowe
73.070.863 zł,
Wydatki ogółem
- 944.611.913 zł.
w tym:
- 818.849.009 zł,
- bieŜące
- inwestycyjne
- 125.762. 904 zł.
w tym:
- subwencje
- 305.281.177 zł
- dotacje
- 161.158.782 zł.
Na realizację zadań w ramach budŜetu obywatelskiego zaplanowane są środki
w wys.- 4.2100.000 Ŝł.
Deficyt budŜetowy wynosi
- 9.727.048 zł
NadwyŜka inwestycyjna
- 42.464.993 zł.
Struktura głównych pozycji wydatków:
- ogółem
- na oświatę i wychowanie
42,3%
- na opiekę społeczną
15,6%
- na transport i łączność
18,5
- na gospodarkę komunalną i mieszk.
8,6%
- na ochronę zdrowia
1,0%
- na kulturę
1,8%
- na kulturę fizyczną i sport
1,7%
- na bezpieczeństwo publiczne
2,6%
- na administrację publiczną
5,8%
ZadłuŜenie z tyt. zaciągniętych kredytów i poŜyczek:
- na koniec 2014 r.
- 430 mln zł (43%),
- na koniec 2015 r.
- 430 mln zł (46%)
Obsługa długu:
- spłata rat
- 28,7 mln zł

bieŜących:
47,3%
17,9%
10,8%
8,4%
0,6%
1,9%
1,1%
3,0%
6,,6%

- odsetki
- 11,6 mln zł.
Dochody majątkowe w 2015 r. planowane są w wys. 73.070.863 zł.
W dziale 801 planowane wpływy gminy na 2015 r. wyniosą 4.272.300 w tym głównie
na opłaty stałe rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu, dochody z tytułu
dzierŜawy składników majątkowych placówek oświatowych, opłaty za duplikaty
legitymacji
i świadectw szkolnych oraz wpływy z tytułu terminowej wpłaty
podatku dochodowego, a powiatu 838.120 zł
Subwencja planowana na 2015 r. wynosi 272.471.127 zł.
Na utrzymanie placówek oświatowych w 2015 r. przeznacza się łącznie kwotę
208.903.235 zł
Kwota ta stanowi 39,9% ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań własnych
gminy w 2015 r.
Wydatki tego działu przeznacza się na:
- utrzymanie szkól podstawowych
- 92.855.541 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 9.450.000 zł
- utrzymanie przedszkoli specjalnych - 3.050.000 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne punkty przedszkolne –
1.850.000 zł,
- utrzymanie gimnazjów
- 54.702.000 zł
370.000 zł
- dowoŜenie uczniów do szkół
- utrzymanie ośrodków dokształcania i doskonalenia kadr – 450.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.060.000 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych
- 2.147.939 zł
- dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty – 1.538.100 zł
Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w
budŜecie na 2015 t. środki w wysokości 11.384.000 zł, które wydatkowane będą Ne
utrzymanie świetlic szkolnych, dofinansowanie kolonii, obozów i innych form
wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej.
Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych
w roku 2015 planuje się przeznaczyć 151.441.403 zł.
PowyŜsze środki wydatkowane zostaną na:
- utrzymanie szkół podstawowych specjalnych
- 8.642.249 zł
- utrzymanie gimnazjów specjalnych
- 3.805.000 zł
- dowoŜenie uczniów do szkół
- 350.000 zł
- utrzymanie liceów ogólnokształcących
-44.862.740 zł
- utrzymanie szkół zawodowych
-62.387.784 zł
- utrzymanie szkół artystycznych
-15.200.000 zł
- utrzymanie szkół wzwodowych specjalnych
- 6.510.000 zł
- utrzymanie CKU i CKP
- 7.584.100 zł
- dokształcanie nauczycieli i doskonalenie nauczycieli- 775.500 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych
105.530 zł
- dofinansowaniem pozostałej działalności z zakresu oświaty – 1.218.500 zł
Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na
2015r. kwotę 21.924.820 zł z przeznaczeniem m.in. na :
- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
- 2.956.600 zł
- utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych
- 5.380 000 zł
- utrzymania placówek wychowania przedszkolnego
- 3.737.500 zł
- utrzymania internatów i burs szkolnych
- 4.046.700 zł.
W dyskusji nad projektem budŜetu m.Radomia na 2015 r. zabrali głos:

- radny D.Wójcik, w sprawie budowy „Astrobazy”, stwierdził, Ŝe jest zła lokalizacja
i winna być opracowana ekspertyza,
- radny L.PoŜyczka w sprawie zintegrowanego systemu zarządzania,
- radny R.Fałek poinformował, Ŝe w oparciu o zapotrzebowania przygotowano
analizę potrzeb ile winno być komputerów w szkołach.
Skarbnik Miasta – Pan S.Szlachetka stwierdził, Ŝe w oparciu o zgłoszenia dyrektorów
szkół władze miasta realizują potrzeby w tym zakresie,
- radny D.Wójcik poinformował, Ŝe poziom wyposaŜenia w sprzęt komputerowy
w szkołach jest zróŜnicowany naleŜy zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych,
- radny R.Fałek poinformował, Ŝe 80% szkół wymaga doposaŜenia w sprzęt
komputerowy.
- Skarbnik Miasta poinformował, Ŝe kaŜdy dyrektor, który uzasadni zakup sprzętu
komputerowego zostanie sprzęt zakupiony.
Radny D.Wójcik poinformował, Ŝe jest pismo o zamknięciu PP nr 5 ze względu na zły
stan techniczny.
Skarbnik Miasta poinformował, Ŝe na ten cel są zabezpieczone środki finansowe.
Radny R.Fałek zgłosił wniosek:
Komisja Edukacji wnioskuje o przedstawienie uzasadnienia do budowy „Astrobazy”
w zakresie funkcji, miejsca i wykorzystania – eksploatacji – za jednogłośnie.
Wniosek nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu m.Radomia na 2015 r. w dziale
edukacja i wychowanie – za jednogłosnie.
Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Miasta, który omówił projekt
Wieloletniej Prognozy Gm.M.Radomia na lata 2014-2029.
W dyskusji zabrali głos:
- radny R.Fałek w sprawie wpisania wyposaŜenia niezbędnego do realizacji
programu zintegrowanego,
- radny L.PoŜyczka uwaŜa, Ŝe naleŜy wesprzeć szkoły w informatyków,
- radny W Kordziński zaproponował aby na następne posiedzenie Komisji zaprosić
dyrektorowa Wydziału Edukacji nt. ustalenia potrzeb w zakresie sprzętu
komputerowego i ustalenia priorytetów.
W tej sprawie naleŜy teŜ poznać opinię pełnomocnika d/s komputerów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gm.m.Radomia na lata 2014-2029 – za jednogłośnie.
Opinia nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.2.
Ustalono stały termin posiedzeń Komisji Edukacji na kaŜdy wtorek przed
posiedzeniem Rady Miejskiej w Radomiu, godz. 18.20.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Michalska-Wilk Marta

