
DRM.0012.4.2.2019 
Protokół  Nr 4/19 

z Komisji Oświaty i Nauki 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 26 lutego 2019 roku, 

które odbyło się  w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.15 do 15.25 

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

Radni nieobecni: 
1. Sylwia Więcławska - nieobecność  

Ponadto w posiedzeniu udział  wzięli: 
Andrzej Kacperek — Wiceprezydent Miasta 
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. 

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: 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki w dniu 22 stycznia 2019 r. 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę  samorządu 
terytorialnego za 2018 rok. 
Korespondencja kierowana do Komisji. 
Sprawy różne 

Punkt 1 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki w dniu 22 stycznia 2019 r. 

Pani Wiesława Olejnik zwróciła uwagę, że w protokole nie było wyszczególnione kto jest 
Wiceprzewodniczącym Komisji i poprosiła o dopisanie tego. 

Punkt 2 
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę  samorządu 
terytorialnego za 2018 rok. 
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Pan Michał  Czarczyk zapytał, czy to Sprawozdanie zostanie przedstawione radnym na 
jutrzejszej sesji. 
Pan Radosław Kaczmarek kierownik Referatu Edukacji odpowiedział, że radnym to 
Sprawozdanie jest przedstawione w formie papierowej. Powiedział  również, ze pierwszy rok 
od wielu lat udało się  osiągnąć  wynagrodzenie dla nauczycieli bez konieczności regulowania 
tzw. „czternastek". W tym roku wszelkie wynagrodzenie w Piotrkowie Tryb. nauczyciele mają  
powyżej średniej wynikającej z Karty Nauczyciela, czyli nie jest dopłacane. 

Komisja przyjęła Sprawozdanie bez uwag. 

Punkt 3 
Korespondencja kierowana do Komisj i. 

Na posiedzenie Komisji nie wpłynęła żadna korespondencja. 

Punkt 4 
Sprawy różne. 

Pani Wiesława Olejnik zadała pytanie związane z poprzednią  sesją  w miesiącu styczniu kiedy 
były podejmowane uchwały „czyszczące" sprawy adresów szkół  i obwodów. Radna 
poinformowała, że zgłosili się  do niej mieszkańcy, którzy mają  swoje dzieci w Szkole 
Podstawowej nr 12 i dano im kartki do podpisu. Czy szkoły miały taki obowiązek? 
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że jest taki obowiązek ustawowy, żeby w przypadku 
zmiany aktu założycielskiego poinformować  wszystkich. Najwyższa Izba Kontroli sprawdza 
czy ten obowiązek jest realizowany. Poinformował, że była to dowolność  podpisu i jeżeli ktoś  
nie chciał  się  podpisywać  to nie musiał, ale ważne, że rodzic został  poinformowany. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodniczący obrad 

Rafał  Czajka 

Protokół  sporządziła: 

Monika Kiełbik  1:3C1-fkkkgittlóg 
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