
DRM.0012.4.5.2019 
Protokół  Nr 7/19 

z Komisji Oświaty i Nauki 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 10 maja 2019 roku, 

które odbyło się  w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 11.30 do 11.45 

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

Radny nieobecny: 
1. Konrad Czyżyński — Wiceprzewodniczący Komisji 

Ponadto w posiedzeniu udział  wzięli: 
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
Wiesława Łuczak — Skarbnik Miasta 
Beata Rakoczy — Kierownik Ref. Budżetu i Analiz Finansowych 
Radosław Kaczmarek - Kierownik Edukacji 

Obradom Komisji przewodniczył  Pan Rafał  Czajka. W chwili rozpoczęcia obrad stwierdził, 
że obecnych jest 7 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające Komisji 
na prawomocne obradowanie. 

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki w dniu 9 kwietnia 

2019 r. 
Zaopiniowanie sprawozdania o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na dzień  31 grudnia 2018 roku w następujących działach: 

a) dział  801 — Oświata i wychowanie, 
b)dzial 854 — Edukacyjna opieka wychowawcza, 

Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 
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Punkt 1 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki w dniu 9 kwietnia 2019 r. 
W wyniku głosowania, przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym, 
Komisja przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 2 
Zaopiniowanie sprawozdania o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 
W wyniku głosowania przy 5 głosach za, 1 głosie przeciwnym i bez głosów wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie o kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok. 

Punkt 3 
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień  
31 grudnia 2018 roku w następujących działach: 

dział  801 — Oświata i wychowanie, 
dział  854 — Edukacyjna opieka wychowawcza 

Pani Wiesława Łuczak Skarbnik Miasta: Na oświatę  i wychowanie wydano 150.887.707, 59 
zł, czyli wykonano plan w 98,51 %. Kwota realizacji wydatków w stosunku do wykonania 
wydatków ogółem to 32,02 % wszystkich wydatków. Na zadania bieżące, przeznaczono 
149.896.899,03 zł, natomiast na wydatki majątkowe wydano 990.828,56 zł, zrealizowano plan 
w 99,01 %. W ramach tego działu były realizowane również, programy współfinasowane 
środkami zewnętrznymi bezzwrotnymi, szczególnie środkami unijnymi i w tym zakresie 
wydano w ramach wydatków bieżących 1.580.577,04 zł, a w ramach wydatków majątkowych 
85.255,62 zł. 

Pan Rafał  Czajka Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień  31 grudnia 2018 roku w dziale: 

a) dział  801 — Oświata i wychowanie. 
W wyniku głosowania, przy 5 głosach za, 1 głosie przeciwnym i bez głosów wstrzymujących, 
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego na dzień  31 grudnia 2018 roku w następujących działach: 

dział  801 — Oświata i wychowanie, 
dział  854 — Edukacyjna opieka wychowawcza 

Następnie Przewodniczący poprosił  o omówienie kolejnego działu. 
Pani Wiesława Łuczak Skarbik Miasta: Na edukacyjną  opiekę  wychowawczą  w zakresie 
zadań  gminy i powiatu wydaliśmy 9.925.038,54 zł  realizując plan w 97,93 %. Wydatki na te 
zadania stanowią  2,11 % wydatków ogółem. Na wydatki bieżące, przeznaczono 10.058,486,50 
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zł, a wykorzystano 9.878.925,84 zł, czyli plan zrealizowano na poziomie 97,92 %, natomiast 
na wydatki majątkowe wydaliśmy 46.112,70 zł, czyli zrealizowano plan w 100 %. Razem na 

oświatę  i edukacyjną  opiekę  wychowawczą  wydaliśmy 160.812.746,13 zł  realizując plan na 

poziomie 98,47 %. Łącznie sfinansowano zadania 35 jednostek oświatowych samorządowych 

oraz przeznaczono dotację  dla 60 szkół  i placówek niepublicznych. Niepokojący jest wzrost 

kwoty od 2016 roku, jako miasto musi dołożyć  do tych zadań  zarówno działu 801, jaki 854, 

czyli do zadań, które są  finansowane subwencją  i dotacją. Dołożyliśmy niecałe 5 mln, złotych 

w 2016 roku i 11,6 mln, złotych w 2017 roku, w 2018 roku dołożyliśmy 2, 2 mln, zł  i 2019 rok 

jest kolejnym rokiem wzrostu wydatków oświatowych tak więc dla nas niepokojące jest, że te 

wydatki szczególnie koncentrują  się  w grupie dotacji dla szkół  i jednostek niepublicznych. Tak 

jak dokładaliśmy w 2016 roku łącznie, zarówno dla gminy i powiatu 21,5 mln. zł  w 2017 roku 

26,4 mln, zł, w 2018 roku 31,6 mln. zł. Skala wzrostu jest taka bardzo znacząca i praktycznie 

można powiedzieć, że zarządzanie finansami oświaty wymyka się  z pod kontroli samorządów 

to nie jest tylko nasz problem, a wszystkich samorządów w kraju. 

Przewodniczący Komisji poddał  pod głosowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miastą  
Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na dzień  31 grudnia 2018 roku w dziale: 

b) dział  854 — Edukacyjna opieka wychowawcza 

W wyniku głosowania, przy 6 głosach za, 1 głosie przeciwnym i bez głosów wstrzymujących, 

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2018 rok wraz z informacją  o stanie mienia Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na dzień  31 grudnia 2018 roku w następujących działach: 

dział  801 — Oświata i wychowanie, 
dział  854 — Edukacyjna opieka wychowawcza 

Punkt 4 
Korespondencja kierowana do Komisji. 

Odpowiedź  na pismo pana 	 z dnia 25.04.2019 roku dotyczące 

upamiętnienia Kolejowej Grupy Sabotażowej „Orzeł" dla ronda przy ul. Spacerowej 
i Partyzantów lub placu przy dworcu PKP w Piotrkowie Trybunalskim. 
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Punkt 5 

Sprawy różne. 

Nie poruszono żadnych spraw. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodt~ obrad 

Rafał  Czajka 

Protokół  sporządziła: 

Monika Mróz 
fkouite H rv02, 
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