PROTOKÓŁ nr 3/2015
z posiedzenia

Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 23.02.2015r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzyła i na nim przewodniczyła Pani Marta Michalska- Wilk
Przewodnicząca Komisji, która powitała wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych
gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów nr 1 i 2 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartych
na drukach:
- nr 33 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia
na lata 2015-2029 w części dot. oświaty.
- nr
34 w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia
na 2015rok w części dot. oświaty.
- nr 43 w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły , przedszkola
i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budŜetowe na wyodrębnionym
rachunku bankowym oraz przeznaczenie tych dochodów
3. Sprawy róŜne.
Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia,
który został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokoły nr 1 i 2 z posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad.2. Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Panu Sławomirowi Szlachetce Skarbnikowi
Miasta Radomia, który zreferował projekty uchwał zawarte na druku nr 33 w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029
i nr 34 w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015rok. W
dziale 801 następuje zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 90 828 w
zadaniach powierzonych w związku ze zmianami dokonanymi w budŜecie projektu
partnerskiego pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.
Przesunięcie wydatków między działami klasyfikacji budŜetowej w dziale 926, w kwocie
171 693 i 181 510 wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opłaty za korzystanie
z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez szkoły w ramach zajęć
lekcyjnych, z działu 600 do 801 w kwocie 100 000 jest konieczne w celu
przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie firmy odpowiedzialnej za
obsługę informatyczną 22 przedszkoli Publicznych i ich filii w ramach utrzymania
trwałości zakończonego projektu pn.”Zintegrowany system zarządzania oświatą na
terenie Gminy Miasta Radomia”,
w dziale 801 w kwocie 10.000 wynika z potrzeby
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zabezpieczenia środków
na wykonanie instalacji sieci LAN, która jest
niezbędna dla zapewnienia korzystania przez nauczycieli z e-dzienników w salach w
dwóch budynkach PSP nr 6, w dziale 854 w kwocie 45 000 z potrzeby zabezpieczenia
środków na zakup dwóch kotłów do gotowania oraz pralnicy dla potrzeb bursy szkolnej i
częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej w celu zabezpieczenia środków na udział
własny w realizacji projektu oświatowego w ramach POKL pn. „Zwiększenie potencjału
szkół zawodowych na Mazowszu.” Zmiany
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej są konsekwencją wymienionych zmian w budŜecie, nie podnoszą deficytu
Gminy. Radny Ryszard Fałek zapytał, na co zostanie przeznaczona kwota 100 000 dla
przedszkoli. Skarbnik Miasta odpowiedział, Ŝe na wyłonienie zewnętrznej firmy
informatycznej, która w razie awarii zintegrowanego systemu, będzie słuŜyć pomocą
przedszkolom. Radny Leszek PoŜyczka zapytał, dlaczego tylko przedszkola będą miały
pomoc informatyczną , co z Ogródkiem Jordanowskim, poradniami, bursą szkolną.
Sławomir Szlachetka odpowiedział, Ŝe przedszkola mają przetestować takie rozwiązanie,
potem dojdą następne placówki. Pan Karol Semik Wiceprezydent Miasta poinformował
Członków Komisji, Ŝe przeprowadził spotkania z dyrektorami placówek oświatowych w
naszym mieście, w zebraniach brał udział teŜ Mariusz Krawczyk – kierownik projektu, w
czasie tych spotkań, tylko dyrektorzy przedszkoli zgłaszali problemy z obsługą systemu.
Radny Leszek PoŜyczka zapytał, skąd zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale
801 w kwocie 90 828 Tadeusz Murawski Dyrektor Wydziału BudŜetu i Podatków Urzędu
Miejskiego w Radomiu odpowiedział, Ŝe powyŜsza kwota wynika z niezrealizowanego w
projekcie zakupu obrabiarki. Przewodnicząca Komisji zakończyła dyskusję i zarządziła
głosowanie. Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zawarty na
druku nr 34 w sprawie: wprowadzenia zmian
w budŜecie Miasta Radomia na
2015rok w części dot. oświaty. Opinia Nr 2 komisji stanowi załącznik do protokołu. Radni
jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zawarty na druku Nr 33 w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2029 w
części dot. oświaty. Opinia Nr 2 komisji stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji poprosiła Radnego Ryszarda Fałka – wnioskodawcę projektu
uchwały zawartego na druku Nr 43 w sprawie: gromadzenia dochodów własnych przez
szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budŜetowe
na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów
o zreferowanie projektu. Ryszard Fałek poinformował Radnych, Ŝe wprowadzenie tej
uchwały spowoduje, Ŝe dyrektorzy radomskich placówek oświatowych będą bardziej
aktywni w pozyskiwaniu środków finansowych. Dotychczasowa uchwała nr 635/2013 z
25 listopada 2013r. była dla nich demotywująca, musieli na jej podstawie dochody
przekazywać do budŜetu Gminy, która to sama decydowała o tym, do której szkoły
środki finansowe i na jaki cel powrócą. Radny Leszek PoŜyczka podkreślił, Ŝe projekt
uchwały precyzuje na co mogą być przeznaczone środki pozyskane przez dyrektorów
placówek, nie mogą np. zasilić funduszu wynagrodzeń. Radny Waldemar Kordziński
poinformował Członków, Ŝe na Komisji BudŜetowej Rady Miejskiej zgłoszone zostały 3
poprawki do projektu uchwały, pierwsza dotycząca dopisania w § 2 pkt 9 projektu
uchwały , Ŝe dochody mogą być przeznaczone na cele statutowe placówki, druga, Ŝe nie
naleŜy uŜywać określenia dochody własne, bo te mogą być tylko JST i trzecia aby 80%
środków pozyskanych przez szkoły trafiało do nich z powrotem, a 20% zasilało ogólny
fundusz. Radny Ryszard Fałek, odpowiedział, Ŝe wprowadził autopoprawkę w dwóch
pierwszych sprawach, natomiast nie zgadza się z trzecią propozycją zmiany. Radny
Jerzy Zawodnik zapytał, czy przed wprowadzeniem uchwały nr 635/2013 Dyrektorzy
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placówek oświatowych wykorzystywali całość pozyskiwanych przez siebie dochodów.
Skarbnik Miasta odpowiedział, Ŝe tak, jak tego nie uczynili to dochody z dniem 31.12.
wracały na konto Gminy. Radny Jerzy Zawodnik zapytał, czy koszty sprzątania sal po
wynajmie na kursy czy szkolenia są skalkulowane w umowach. Radny Leszek PoŜyczka
odpowiedział, Ŝe tak. Radna Wioletta Kotkowska zapytała, czy wynajmowanie przez
dyrektorów swoich obiektów podwyŜsza koszta Gminy.
Radny Ryszard Fałek
odpowiedział, Ŝe dyrektorzy muszą płacić media, sprzątanie, ale wszystko to jest przez
nich skalkulowane w cenie. Wiceprezydent Miasta
Karol Semik potwierdził, iŜ
zdefiniowanie w § 2 katalogu form wykorzystania pozyskanych środków finansowych nie
jest dobre, wprowadzenie określenia na cele działalności statutowej jest bezpieczniejsze.
Ponadto
zaproponował,Ŝe skonsultuje się z wszystkimi dyrektorami placówek
edukacyjnych, czy są za wprowadzenie tej uchwały, wg niego rok funkcjonowania
danego prawa to za mało aby samodzielnie wyciągać wnioski, czy zmiana jest
potrzebna. Radny Ryszard Fałek odpowiedział, Ŝe zna pogląd na tą kwestię dyrektorów
placówek oświatowych, jeŜeli Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadzi do porządku
obrad najbliŜszej sesji projekt uchwały, nie widzi potrzeby przekładania jej przyjęcia
przez Radę. Radny Jerzy Zawodnik poparł propozycję Wiceprezydenta Karola Semika,
aby skonsultować projekt uchwały, podkreślając jednocześnie ,Ŝe Klub Radnych PO nie
jest przeciwny procedowaniu takiej uchwały. Przewodnicząca Komisji zakończyła
dyskusję. Komisja odłoŜyła opiniowanie projektu uchwały do czasu wprowadzenia jej do
porządku obrad Rady Miejskiej.
Ad 3.Przewodnicząca Komisji zapoznała Członków ze sprawozdaniem Prezydenta
Miasta Radomia z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasta Radomia. Komisja przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
obecnym za przybycie i zamknęła posiedzenie.
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