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Protokół Nr 2/18
z Komisji Oświaty i Nauki
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 12 grudnia 2018 roku,
które odbyto się w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.00 do 15.35
Radni obecni na posiedzeniu Komisji:
Rafał Czajka — Przewodniczący Komisji
Marian Błaszczyński
Michał Czarczyk
Konrad Czyzyński
Łukasz Janik
Wiesława Olejnik
Bogumił Pęcina
Sylwia Więcławska

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta
Radosław Kaczmarek - Kierownik Edukacji
Katarzyna Pawełczyk - Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego
Mariusz Staszek - radny
Obradom Komisji przewodniczył Pan Rafał Czajka. W chwili rozpoczęcia obrad stwierdził,
że obecnych jest 7 czł onków Komisji, co stanowi quorum pozwalające Komisji na
prawomocne obradowanie.
Następnie autopoprawką wprowadził punkt 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji
Oświaty i Nauki. Zapytał, czy są inne uwagi do proponowanego porządku obrad
i wobec braku zgłoszeń poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania (7-0-0) Komisja przyjęła porządek w zaproponowanej wersji:
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Nauki.
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. według
stanu na dzień 30 września 2018 roku (wersja elektroniczna, wersja papierowa
do wglądu w Biurze Rady).
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty i Nauki na I półrocze 2019 roku.
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji.
Sprawy różne.
Punkt 1
Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Nauki.
Pan Rafał Czajka Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Pan Michał Czarczyk zgłosił kandydaturę pana Konrada Czyżyńskiego
na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Pan Rafał Czajka Przewodniczący Komisji zapytał pana Konrada Czyzyńskiego, czy
wyraża zgodę na kandydowanie.
Pan Konrad Czyżyński wyraził zgodę.
Pan Rafał Czajka Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury. Innych
kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku głosowania 7 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących, Komisja
wybrała Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Nauki (Konrad Czyżyński).
Punkt 2
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. według stanu
na dzień 30 wrześ nia 2018 roku (wersja elektroniczna, wersja papierowa do wglądu
w Biurze Rady).
Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag.
Punkt 3
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
Pan Konrad Czyżyński powiedział, że w tym sprawozdaniu jest opisane w jakich formach
doskonalenia mogą uczestniczyć nauczyciele, natomiast nie ma informacji ilu nauczycieli
uczestniczyło i za jaką sumę te doskonalenia były realizowane.
Pan Radosław Kaczmarek powiedział, że w najbliższym czasie przekaże radnemu informację
w tej sprawie.
Pan Radosław Kaczmarek kierownik Referatu Edukacji przedstawił prezentację odnośnie
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i omówił następujące tematy:
struktura przedszkoli samorządowych w roku szkolnym 2017/2018,
liczba uczniów w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjalnych, liceach
ogólnokształcących, technikach i Branżowych Szkołach I stopnia w roku szkolnym
2017/2018,
sieć szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych w Piotrkowie Trybunalskim w roku
szkolnym 2017/2018,
średnie wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego przez gimnazja z terenu miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.
analiza wyników matur w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych
w Piotrkowie Trybunalskim
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i zasadniczych szkołach
zawodowych w Piotrkowie Trybunalskim — sesja czerwiec lipiec 2017 r.
Pani Wiesława Olejnik zapytała, czy myślano o tym, żeby zakończyć funkcjonowanie liceów
działających przy technikach i szkołach zawodowych.
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że w przyszłym roku podwójne roczniki idą do
szkoły średniej i wtedy byłby problem co z dziećmi zrobić.
Pan Mariusz Staszek zapytał ile w tym roku miasto dopłaciło do subwencji oświatowej.
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że miasto dopłaciło 50 mln zł w 2018 roku.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: W projekcie budżetu jest 54,5 mln zł, ale
trzeba być przygotowanym na to co wydarzyło się w tym roku w marcu, kiedy decyzją Ministra
Finansów wydaną w porozumieniu z Ministrem Oświaty, straciliśmy 5,5 mln zł w stosunku do
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tej prognozowanej wysokości, którą przyjęliśmy do projektu budżetu na 2018 rok. To może
być rzędu 55 - 60 mln zł.
Pan Radosław Kaczmarek powiedział, że subwencja oświatowa jest otrzymywana na dzień
30 września na tylu uczniów ilu jest, natomiast w subwencji nie ma na uczniów, którzy
wymagają specjalnej troski (nauczania indywidualne, schorzenia, które uczniowie nabywają)
i dlatego koszty wzrastają i do tego dochodzą różnego rodzaju zadania, które szkoły wykonują,
na które też trzeba znaleźć środki.
Punkt 4
Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty i Nauki na I półrocze 2019 roku.
Komisja Oświaty i Nauki opracowała i w wyniku głosowania (8 głosów za, bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących) przyjęła plan pracy na I półrocze 2019 roku w następującej
wersji:
STYCZEŃ
1. Sytuacja w piotrkowskich szkołach ponadgimnazjalnych w związku z naborem do szkół
podwójnych roczników — informacja ustana.
LUTY
1. Sprawy bieżące Komisji
MARZEC
Informacja dotycząca realizowanych przez piotrkowskie szkoły projektów unijnych oraz
programów ekologicznych dofinansowanych przez WFOŚiGW w Łodzi.
KWIECIEŃ
I. Informacja dotycząca naliczeń subwencji oświatowej na 2019 rok dla Piotrkowa
Trybunalskiego.
Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II
półroczu 2018 roku.
MAJ
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za 2018 rok.
Sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2018 rok.
CZERWIEC
Informacja na temat przygotowań placówek oświatowych do wakacji.
Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 r.
Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.
Punkt 5
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji.
Na posiedzenie Komisji nie wpłynęła żadna korespondencja.
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Punkt 6
Sprawy różne.
Nie poruszono żadnych spraw.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad
Rafał Czajka
Protokół sporządziła:
Monika Kiełbik Yte.Z61€ gou4164
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