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Protokół  Nr 1/18 
z Komisji Oświaty i Nauki 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 5 grudnia 2018 roku, 
które odbyło się  w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.00 do 15.10 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji: 
Rafał  Czajka — Przewodniczący Komisji 
Marian Błaszczyński 
Michał  Czarczyk 
Konrad Czyżyński 
Łukasz Janik 
Wiesława Olejnik 
Bogumił  Pęcina 
Sylwia Więcławska 

Ponadto w posiedzeniu udział  wzięli: 
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta 
Beata Rakoczy - Kierownik Referatu Budżetu i Analiz Finansowych 
Radosław Kaczmarek - Kierownik Edukacji 
Piotr Gajda — radny 
Sergiusz Stachaczyk - radny 

Obradom Komisji przewodniczył  Pan Rafał  Czajka. W chwili rozpoczęcia obrad stwierdził, 
że obecnych jest 6 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające Komisji 
na prawomocne obradowanie. 

Następnie zapytał, czy są  uwagi do proponowanego porządku obrad 
i wobec braku zgłoszeń  Komisja przyjęła porządek w zaproponowanej wersji: 

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

1. Przyjęcie Regulaminu Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego kadencji 2018-2023 . 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na 2019 rok w następujących działach: 
Dział  801 — Oświata i Wychowanie, 
Dział  854 — Edukacyjna Opieka Wychowawcza, 

4. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji; 
5. Sprawy różne. 

Punkt 1 
Przyjęcie Regulaminu Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
kadencji 2018-2023. 

W wyniku głosowania, 6 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja 

przyjęła Regulamin Komisji Oświaty i Nauki Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego kadencji 
2018-2023. 
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Punkt 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036. 

Wyniki głosowania: 6 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036. 
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Punkt 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
na 2019 rok w następujących działach: 

Dział  801 — Oświata i Wychowanie. 
Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta powiedziała, że w dziale 801 kwota 
wydatków została zaplanowana na poziomie 161.432.956,69 zł, jest to wzrost o 5,87% 
w stosunku do 2018 roku. W ramach tej kwoty na wydatki bieżące ze wzrostem 6,12 % 
w stosunku do roku bazowego kwota będzie przeznaczana 160.756.656,69 zł. 
W ramach tej kwoty najistotniejszą  część  stanowią  wynagrodzenia i składki od nich, 
tj. kwota 107.080.189,69 zł, jest to wzrost o 7,58 % przede wszystkim spowodowany 
wzrostem wynagrodzeń  nauczycieli planowanym od 1 stycznia, jak również  skutek 
wzrostu wynagrodzeń  dla pozostałych pracowników oraz nauczycieli, bo w tym roku 
dostali za niepełny rok, natomiast jest to również  skutek przechodzący na rok przyszły 
i dodatkowo o te podwyżki dla pracowników niepedagogicznych, które były od 1 lipca. 
Wydatki majątkowe to 676.300,00 zł  na konkretne zadania, które są  w załączniku 
wymienione. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2019 rok w dziale 801. 

Dział  854 — Edukacyjna Opieka Wychowawcza. 
Pani Wiesława Łuczak powiedziała, że na Edukacyjną  Opiekę  Wychowawczą  planuje 
się  przeznaczyć  kwotę  9.891.299,00 zł, tj. poziom planu 96,89% w stosunku do roku 
bazowego. Na wynagrodzenia jest to kwota 6.513.369,00 zł  i jest to wzrost o 6,75%. 
Wydatki związane z realizacją  zadań  statutowych, to jest to kwota 1.003.357,00 zł, jest 
to wzrost o 0,34%. Dotacje na zadania bieżące to jest wzrost o 2,14%, a pozostała kwota 
204.890,00 zł  to świadczenia na rzecz osób fizycznych i tutaj jest spadek, ponieważ  
w tym dziale wypłacana jest pomoc socjalna dla uczniów, na którą  środki muszą  być  
zabezpieczone, 20 % udziału własnego, a 80 % to otrzymana dotacja i ta kwota zawsze 
przechodzi wciągu roku, więc nie ma jej teraz na etapie projektu budżetu. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na 2019 rok w dziale 854. 
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Punkt 4 
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji. 

Na posiedzenie Komisji nie wpłynęła żadna korespondencja. 

Punkt 5 
Sprawy różne. 
Pan Rafał  Czajka poinformował  o propozycjach do planu pracy Komisji na I półrocze 2019 
roku. Poprosił  radnych, aby zastanowili się  o jakie propozycje można byłoby uzupełnić  plan 
pracy, ponieważ  na następnym posiedzeniu Komisji będzie przyjmowany plan pracy 
na I półrocze 2019 roku. 
Pan Konrad Czyżyński powiedział, ze był  problem kontaktu telefonicznego z placówkami 
oświatowymi i zapytał, czy zostało to naprawione. 
Pan Radosław Kaczmarek kierownik Referatu Edukacji odpowiedział, że powoli 
naprawiany jest się  ten problem lecz mogą  jeszcze istnieć  trudności odnośnie kontaktu 
telefonicznego, ale wykonawca stara się  jak może. Powiedział, że można się  już  dodzwonić  
w większości przypadkach, jednak gdy się  telefonuje to z początku może być  „głuchy sygnał" 
i wtedy trzeba chwilę  odczekać. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewo 	y obrad 

Rafał  Czajka 

Protokół  sporządziła: 

Monika Kiełbik  1;11:akIOZLJL - 


	00000001
	00000002
	00000003

