
 

PROTOKÓŁ nr 14 

z posiedzenia                                          

Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

Rady Miejskiej w Radomiu                                          

z dnia 09 grudnia 2019 r. 

 

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył  

i na nim przewodniczył Radny Dariusz Wójcik Przewodniczący Komisji, który powitał 

wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 13 z posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu.  

3. Zaopiniowanie nagród finansowych dla sportowców za osiągnięcia w 2019 

roku.  

4. Sprawy różne.                                          

   
Ad. 1 Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 2. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poprosił o omówienie projektów 

uchwał zawartych na drukach: 

- Nr 217 zmieniająca uchwałę nr 304/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 

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.  

Zastępca Prezydenta Miasta Karol Semik poinformował, że w uchwale nie zmieniło 

się nic jeżeli chodzi o wysokość pensum natomiast zmianie uległa jedynie podstawa 

prawna.  

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 217. Radni pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 217 zmieniający uchwałę nr 304/2016 Rady 

Miejskiej w Radomiu z dnia 18 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. (8 Radnych 

za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się). Opinię nr 14 dołączono do protokołu.    

 

- Nr 216 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta 

Radomia na rok szkolny 2019/2020 

Zastępca Prezydenta Miasta Karol Semik poinformował, że jest to zupełna nowość 

w przepisach prawa. Podjęcie uchwały dotyczącej średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020 jest związane ze zmianą 

przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, 

o ile dowóz i opiekę do szkół, przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno – 

wychowawczych realizują rodzice. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, średnią cenę 



paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie. Sposób ustalenia średnich cen paliwa w Gminie Miasta 

Radomia został wyliczony na podstawie cen benzyny (95, 98), oleju napędowego 

oraz autogazu obowiązujących na stacji benzynowej BP w Radomiu, ul. Kielecka 5 

oraz stacji benzynowej PKN Orlen w Radomiu, ul. Aleja Grzecznarowskiego 46.  

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały zawartym na druku Nr 216. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

na druku Nr 216 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Miasta Radomia na rok szkolny 2019/2020. (8 Radnych za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujący się). Opinię nr 14 dołączono do protokołu.    

 

- Nr 215 zmieniająca uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 

marca 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola 

i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym 

rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów. 

Zastępca Prezydenta Miasta Karol Semik poinformował, że w uchwale 

merytorycznie nie zmienia się nic natomiast załącznikiem do uchwały jest wykaz 

szkół i placówek oświatowych w Radomiu, a od 1 stycznia nie będzie ZS 

Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej. 

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały zawartym na druku Nr 215. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

na druku Nr 215 zmieniająca uchwałę nr 103/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

30 marca 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola 

i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym 

rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów (8 Radnych za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujący się). Opinię nr 14 dołączono do protokołu.    

- Nr 214 w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, ul. Sadkowska 19, 

poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Sadkowskiej 16 w Radomiu. 

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zapytał, co z tym mieszkaniem, które jest 

przy ZS Elektronicznych. Czy dyrektor je wynajął. Zastępca Prezydenta Miasta 

Karol Semik odpowiedział, że jutro ma spotkanie z dyrektorem i na sesję Rady 

Miejskiej będzie wiedział jak wygląda sytuacja.   

Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały zawartym na druku Nr 214. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 

na druku Nr 214 w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu, ul. 

Sadkowska 19, poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez te szkoły przy ul. Sadkowskiej 

16 w Radomiu (5 Radnych za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się). Opinię nr 14 

dołączono do protokołu.    

 

 

Ad. 3. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poinformował, że każdy członek 

komisji propozycję nagród finansowych dla sportowców za osiągnięcia w 2019 roku 

otrzymał drogą elektroniczną i zarządził głosowanie. Radni pozytywnie zaopiniowała 



listę nagród finansowych dla sportowców za osiągnięcia w 2019 roku. (7 Radnych za, 

0 przeciw, 1 wstrzymujący się). Opinię nr 15 dołączono do protokołu.    

 

Ad. 4. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik poinformował o pismach jakie 

wpłynęły do komisji. Pisma zostały dołączone do materiałów z komisji. 

W związku z pismem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszada” w sprawie 

zakupu sprzętu szachowego Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zaproponował 

złożenie wniosku w tej sprawie. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 

głosowanie nad wnioskiem. Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki wnioskuje 

o zabezpieczenie kwoty 14 550,00 zł na zakup sprzętu szachowego zgodnie 

z pismem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roszada”. (7 Radnych za, 0 przeciw, 1 

wstrzymujący się). Wniosek nr 9 dołączono do protokołu.    

Radny Tomasz Gogacz zapytał, czy mamy jakieś osiągnięcia w szachach. 

Kierownik Biura Sportu Mirosław Paluch odpowiedział, że klub „Roszada” 

funkcjonuje natomiast on się zajmuje sportem powszechnym. To co on robi jest 

nieadekwatne do tego co potrzebuje, bo my kupujemy tylko puchary. Radny Tomasz 

Gogacz powiedział, że dobrze byłoby organizować rozgrywki szachowe między 

szkołami na poziomie miasta Kierownik Biura Sportu Mirosław Paluch powiedział, 

że jest bardzo dużo imprez organizowanych przez niego. Radny Tomasz Gogacz 

powiedział, że dobrze byłoby wyniki szkół w szachach włączyć do rywalizacji 

sportowej bo też jest sport. Mówię o systemowej edukacji szachowej. Szachy należy 

traktować jako dyscyplinę sportową. Kierownik Biura Sportu Mirosław Paluch 

powiedział, że jest to dyscyplina sportowa i może złożyć do nas wniosek i będzie 

potraktowany tak jak każdy inny sport. 

W związku z pismem Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 

w sprawie rozbudowy szkoły o halę sportową, przestrzeń rekreacyjną i sale 

dydaktyczne Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zaproponował złożenie 

wniosku w tej sprawie. Przewodniczący Komisji Dariusz Wójcik zarządził 

głosowanie nad wnioskiem. Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki pozytywnie opiniuje 

inicjatywę Rady Rodziców w sprawie rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 

23 i wnioskuje o zabezpieczenie na ten cel w miarę możliwości środków 

finansowych. (8 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). Wniosek nr 10 

dołączono do protokołu.    

 

Więcej spraw nie było. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        

 
 

Przewodniczący Komisji 

         

 

      Dariusz Wójcik 


