PROTOKÓŁ nr 2/2015
z posiedzenia

Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 19 stycznia 2015r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu Nr 1z posiedzenia Komisji.
2. Omówienie i przyjęcie Planu Pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej na 2015r. .
3. Sprawy bieŜące.
Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty jednogłośnie.
Ad.1.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr 1 zostało przeniesione na następne
posiedzenie celem zapoznania się członków Komisji z protokołem, który będzie
dostępny dla Radnych w Biurze Rady Miejskiej.
Ad.2.
Przewodnicząca zapoznała Członków z propozycją planu pracy Komisji na 2015r
i rozpoczęła dyskusję. Radny Leszek PoŜyczka zaproponował, aby do planu pracy
Komisji
dodać: 1. Współpracę szkół zawodowych z pracodawcami. Doradztwo
zawodowe.,
2. Przygotowanie szkół zawodowych do przeprowadzania
egzaminów zawodowych. Kursy kwalifikacyjne., 3. Zintegrowany system zarządzania
oświatą – mocne i słabe strony. Przewodnicząca zgodziła się na rozszerzenie planu
obrad Komisji o w/w punkty. Radny Ryszard Fałek zapytał, co zawiera się w punkcie
dotyczącym monitoringu wykorzystania majątku radomskich placówek oświatowych.
Przewodnicząca odpowiedziała, Ŝe to zagadnienie jest bardzo szerokie, dotyczy między
innymi stopnia wykorzystania pomieszczeń , sprzętu szkolnego. Radny Leszek PoŜyczka
podkreślił,
Ŝe niektóre punkty z planu muszą być omawiane w konkretnym czasie
przewidzianym prawem jakie obowiązuje placówki oświatowe. Radny Waldemar
Kordziński odnosząc się do wypowiedzi Radnego odpowiedział,Ŝe plan to tylko pewne
ramy, moŜe być zmieniony w kaŜdej chwili, np. nie wyobraŜa sobie sytuacji, by punkt
dotyczący analizy stanu bezpieczeństwa był omawiany tylko raz w roku, bezpieczeństwo
to tak waŜna kwestia, Ŝe naleŜy ją na bieŜąco monitować. Monitoring wykorzystania
majątku placówek oświatowych to teŜ poznanie faktycznej sytuacji lokalowej szkół,
potrzeb oświaty
w zakresie remontów. Radna Wioletta Kotkowska pokreśliła,Ŝe
zbytnie uszczegóławianie punktów, nie daje moŜliwości rozszerzania tematów o inne
waŜne kwestie, punkt ten powinien zostać w tym brzmieniu. Radny Ryszard Fałek
odniósł się do punktu w sprawie analizy raportu o stanie radomskiej oświaty, podnosząc,
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iŜ z jego studium nie wyciągniemy kierunków rozwoju dla szkolnictwa, tylko statystykę.
Warto więc dbać
o prawidłowe funkcjonowanie zintegrowanego systemu
zarządzania oświatą, który będzie bogatym źródłem informacji oświatowej. Ponadto
Radny zgłosił propozycję zapoznania się przez Komisję ze strategią rozwoju oświaty do
roku 2035. Wiceprezydent Karol Semik poprosił, aby tego zagadnienia nie wprowadzać
do planu, dajmy czas
na zapoznanie się z tym dokumentem Prezydentowi
Miasta Radomia. Radny Ryszard Fałek zapytał, o treść punktu dotyczącego naliczeń
subwencji oświatowej, co będziemy analizować jako Komisja skoro jest algorytm.
Wiceprezydent Karol Semik zaproponował, pozostawienie tego punktu, tłumacząc, Ŝe
jeśli dyrektor danej placówki oświatowej wprowadzi nieprawidłowo dane do Systemu
Informacji Oświatowej, gmina musi zwracać środki finansowe, pobrane w nadmiernej
wysokości, stąd warto aby Członkowie Komisji Edukacji wiedzieli o takich sytuacjach.
Przewodnicząca zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie. Komisja jednogłośnie
przyjęła Plan Pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w Radomiu na 2015r. Plan
stanowi załącznik do protokołu.
Ad.3.
Przewodnicząca zapoznała Radnych z treścią odpowiedzi Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 24.12.2014r. znak: In.II.0003.4.2014.JZ na wniosek nr 1 Komisji w sprawie
zadania p.n.: „Budowa Astrobazy w Radomiu”. Prezydent w w/w piśmie poinformował
Radnych jaką rolę będzie pełnił ten obiekt, gdzie będzie zlokalizowany i dla kogo będzie
słuŜył. Radny Ryszard Fałek podniósł, Ŝe przytoczone odpowiedzi w piśmie go nie
satysfakcjonują. Nie zgadza się z lokalizacją Astrobazy w tym miejscu, według niego taki
obiekt powinien znajdować się przy jakimś zespole szkół, a nie przy szkole podstawowej.
Wiceprezydent Karol Semik potwierdził, Ŝe zespól szkół byłby dobrym rozwiązaniem,
bo szkoła podstawowa nie ma nic wspólnego z astronomią, dodał, Ŝe o lokalizacji
zadecydowały warunki geograficzne tj. małe zanieczyszczenie nieba światłem. Komisja
przyjęła odpowiedź do wiadomości.
Przewodnicząca poinformowała Członków Komisji o odpowiedzi Prezydenta Miasta
na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Czarnoleskiej w Radomiu
w sprawie zabezpieczenia środków budŜetowych w 2015r.
na realizację prac
związanych z poprawą bezpieczeństwa p/poŜ. w budynku przedszkola. Komisja przyjęła
pismo
do wiadomości.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji
Marta Michalska – Wilk
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