
DRM.0012.4.4.2019 
Protokół  Nr 6/19 

z Komisji Oświaty i Nauki 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 9 kwietnia 2019 roku, 

które odbyło się  w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
przy Pasatu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.25 do 15.45 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji: 
L Rafał  Czajka — Przewodniczący Komisji 

Konrad Czyżyński — Wiceprzewodniczący Komisji 
Marian Błaszczyński 
Michał  Czarczyk 
Wiesława Olejnik 
Bogumił  Pęcina 
Sylwia Więcławska 

Radny nieobecny: 
1. Łukasz Janik 

Ponadto w posiedzeniu udział  wzięli: 
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
Radosław Kaczmarek - Kierownik Edukacji 
Beata Grabowiecka - Referat Zarządzania Dokumentacją  i Bezpieczeństwa Informacji 

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. 

Następnie autopoprawką  wprowadził  punkt 4. Sytuacja w piotrkowskiej oświacie 
w związku z trwającą  akcją  protestacyjną. Zapytał, czy są  inne uwagi do proponowanego 
porządku obrad i wobec braku zgłoszeń  poddał  go pod głosowanie. Pozostałe punkty zmieniły 
numerację  według kolejności. 

W wyniku głosowania (7-0-0) Komisja przyjęła porządek z autopoprawką  
w następującej wersji: 

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
Proponowany porządek dzienny posiedzenia: 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki w dniu 
26 marca 2019 r. 
Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  
31 stycznia 2019 roku) - materiał  w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu 
w Biurze Rady Miasta. 
Informacja dotycząca naliczeń  subwencji oświatowej na 2019 rok dla Piotrkowa 
Trybunalskiego — informacja ustna. 
Sytuacja w piotrkowskiej oświacie w związku z trwającą  akcją  protestacyjną. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne. 
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Punkt 1 
Przyjęcie protokolu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki w dniu 26 marca 2019 r. 
W wyniku głosowania, przy 7 głosach za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja 
przyjęła protokół  bez uwag. 

Punkt 2 
Sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 9 lipca 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku (stan na dzień  
31 stycznia 2019 roku) - materiał  w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu 
w Biurze Rady Miasta.  

Członkowie Komisji przyjęli Sprawozdanie do wiadomości. 

Punkt 3 
Informacja dotycząca naliczeń  subwencji oświatowej na 2019 rok dla Piotrkowa 
Trybunalskiego — informacja ustna. 
Pan Radosław Kaczmarek kierownik Referatu Edukacji: Jeśli chodzi o subwencję  
na realizację  zadań  oświatowo-wychowawczych miasta Piotrków Trybunalski to w tym roku 
wyniosła ona 115.918.378 zł, w tym na zadania gminy 50.578.000 zł  na zadania powiatu 
65.340.000 zł. W stosunku do ubiegłego roku subwencja jest wyższa o 11.305.000 zł, 
na zadania gminy jest wyższa o 5 mln zł, a na zadania powiatu o 6 mln zł. Są  to pieniądze 
otrzymane z budżetu państwa. Wydatki miasta na oświatę  i edukacyjną  opiekę  wychowawczą  
razem z Centrum Usług Wspólnych na koniec marca wyniosły 174.700.308 zł. Z tego wynika, 
że ze środków własnych miasta do całej oświaty na tą  chwilę  dokładane jest 48.763.000 zł. 
Subwencja oświatowa pokrywa 78 % wydatków bieżących, 22 % to środki miasta. 

Punkt 4 
Sytuacja w piotrkowskiej oświacie w związku z trwającą  akcją  protestacyjną. 

Pan Radosław Kaczmarek: Sytuacja w piotrkowskiej oświacie jest podobna do sytuacji 
w większości miast w Polsce. Strajk jest w większości placówkach oświatowych. Są  dwie 
placówki oświatowe (Centrum Kształcenia Praktycznego i III LO), które nie podjęły akcji 
strajkowych. W pozostałych placówkach jest strajk, w niektórych placówkach nie strajkuje 
tylko dyrektor, a w innych połowa pracowników strajkuje, a połowa nie. Od wczorajszego dnia 
zwiększa się  ilość  osób będących na zwolnieniach lekarskich. Jeśli chodzi o zabezpieczenie 
dzieci i młodzieży to wszystkie placówki są  otwarte. W niektórych placówkach nie ma żadnych 
dzieci, a w niektórych są  i są  one tam objęte opieką. Jest pięć  placówek (Miejski Ośrodek 
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum, Świetlica Srodowiskowa „Bartek", Ośrodek 
Sportu i Rekreacji), w których dzieci mogą  przebywać. W dniu dzisiejszym w tych placówkach 
przebywało 11 dzieci. 
Pan Konrad Czyżyński zapytał  na jakich zasadach prawnych pracownicy jednostek 
organizacyjnych miasta będą  w komisji egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych. 
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że ci pracownicy będą  oddelegowani ze swojego 
zakładu pracy na czas przeprowadzenia egzaminów. Poinformował, że w niektórych szkołach 
w komisji będą  zasiadać  nauczyciele, którzy nie strajkują  lub nauczyciele, którzy na czas 
egzaminu zawieszą  akcję  protestacyjną. Gdy strajk się  przedłuży na czas egzaminów 
ósmoklasistów to będzie podobne rozwiązanie. 
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Punkt 5 
Korespondencja kierowana do Komisji. 

Komisji nie wpłynęła żadna korespondencja. 

Punkt 6 
Sprawy różne. 

Nie poruszono żadnych spraw. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewody obrad 

Rafał  Czajka 

Protokół  sporządziła: 

Monika Kiełbik Lidioic 	V.R 
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