
DRM.0012.4.3.2019 
Protokół  Nr 5/19 

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

które odbyło się  w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
przy Pasażu Rudowskiego 10, w godzinach od 15.00 do 15.30 

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

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 8 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 26 lutego 2019 r.; 
Informacja dotycząca realizowanych przez piotrkowskie szkoły projektów unijnych oraz 
programów ekologicznych dofinansowanych przez WFOŚiGW w Łodzi — informacja 
ustna; 
Korespondencja kierowana do Komisji; 
Sprawy różne 

Punkt 1 
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty i Nauki w dniu 26 lutego 2019 r. 

W wyniku głosowania 7 głosów za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym 

protokół  został  przyjęty. 

Punkt 2 
Informacja dotycząca realizowanych przez piotrkowskie szkoły projektów unijnych oraz 
programów ekologicznych dofinansowanych przez WFOśiGW w Łodzi — informacja 
ustna. 
Pan Radosław Kaczmarek kierownik Referatu Edukacji powiedział, że jeżeli chodzi 
o programy, z których pozyskiwane jest dofinansowanie to na realizację  tych projektów 
przeznaczono 7,2 mln zł, tj. 6,8 mln zł  środków pozyskanych z Unii Europejskiej a 380 tys. to 
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jest wkład własny. W ZSP nr 1 pozyskało 4,7 mln zł, tj. 4,3 mln zł  są  to środki z Unii 
Europejskiej a 380 tys. zł  to wkład własny. Są  to projekty skierowane w szczególności 
na organizacje zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów. W ZSP nr 2 też  jest projekt 
na organizację  praktyk zawodowych zagranicznych i jest to 1 mln 400 tys. zł  są  to środki 
w 100 % pozyskane z Unii Europejskiej bez wkładu własnego. Biuro Partnerstwa i Funduszy 
pozyskało 1 mln zł  na program pt. „Poprawa warunków i jakość  kształcenia w Szkole 
Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Szkoły te zostały 
wybrane ze względu na problemy edukacyjne jakie występują, były to przede wszystkim 
dodatkowe zajęcia edukacyjne. Program został  już  rozliczony i zakończony. Ostatnio I LO 
podpisało umowę  na pozyskanie ok. 1 mln. zł, 60 % tej kwoty może być  przeznaczone na 
wyposażenie placówki. Jeśli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej to pozyskano kwotę  337 tys. zł  dotacji i były realizowane programy z zakresu edukacji 
ekologicznej w SP nr 3 i ZSP nr 2. Podjęte są  działania odnośnie utworzenia punktów 
dydaktycznych w Przedszkolach Samorządowych nr 7, 16, 24, w SP nr 10 i III LO, do tej pory 
były to ekopracownie obecnie są  to punkty dydaktyczne np. ogródki itp. co  bardzo dobrze 
sprawdza się  w przedszkolach. 
Pan Rafał  Czajka zapytał  co było realizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 16. 
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że realizowany tam ma być  „ogród cztery pory 
roku". 
Pan Sylwia Więcławska zapytała o program „Maluch +" i poinformowała, że Miejski Żłobek Dzienny otrzymał  45 tys. zł  dofinansowania z tego programu. 
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że Referat Edukacji żłobkami się  nie zajmuje. 
Pani Wiesław Olejnik powiedziała, że także dwa prywatne żłobki dostały dofinansowanie 
jeden z ul. Dmowskiego a drugi z ul. Szerokiej. 
Pan Radosław Kaczmarek powiedział, że skończył  się  okres naboru do przedszkoli i po raz 
pierwszy od wielu lat są  wolne miejsca w przedszkolach i to wiąże się  z tym, że nie ma dzieci. Pani Wiesława Olejnik zwróciła uwagę, że może w przedszkolach są  wolne miejsca dlatego, że jest dużo niepublicznych przedszkoli. 
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że te same niepubliczne przedszkola były także 
w tamtym roku, a w tamtym roku miejsc w przedszkolach trochę  brakowało, w tym momencie 
w przedszkolach są  jeszcze wolne miejsca. 
Pan Andrzej Kacperek powiedział, że w Piotrkowie Tryb. w ciągu ostatnich 5 lat nie było 700 urodzeń. Powiedział, że jest problem z przyrostem naturalnym, ponieważ  zgonów jest w granicach 900. 

Punkt 3 
Korespondencja kierowana do Komisji. 

Pismo pana 	 z dnia 11.03.2019 r. dotyczące nadania nazwy „Sabotażowa Grupa Orzeł" dla ronda przy ul. Spacerowej i Partyzantów lub placu przy dworcu PKP w Piotrkowie 
Trybunalskim. Postanowiono przekazać  przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta celem 
przeanalizowania sprawy i zajęcia stanowiska oraz ewentualnego umieszczenia propozycji 
w „banku nazw". Z jednoczesną  prośbą  o przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi 
do wiadomości Komisji Oświaty i Nauki. 

Wynik głosowania: 7 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. 
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Punkt 4 
Sprawy różne. 

Pani Wiesława Olejnik zapytała o strajk nauczycieli, który rozpoczyna się  8 kwietnia br. 
Pan Radosław Kaczmarek poinformował, że prawie we wszystkich szkołach odbyły się  
referenda i wynik referendum wskazał  na przeprowadzenie akcji strajkowej. Z uzyskanych 
informacji wynika, że większość  nauczycieli jest za strajkiem, natomiast czy ten strajk się  
odbędzie to będzie wiadomo dopiero 8 kwietnia. Poinformował  również, że na I kwietnia 
br. otrzymał  zaproszenie do pana Kuratora do Łodzi na spotkanie w tej sprawie. Powiedział, 
że przewiduje, że tego strajku nie będzie, ponieważ  na początku lat 90. też  był  strajk w oświacie 
i to wszystko skończyło się  niczym. Natomiast spora część  nauczycieli w Piotrkowie Tryb. ma 
dużo nadgodzin, ponieważ  są  urlopy dla poratowania zdrowia, zwolnienia lekarskie, nauczanie 
indywidulane i tych godzin jest coraz więcej i są  to koszty, które ponosi Miasto, więc każdy 
zanim podejmie decyzję  o strajku to się  zastanowi. 
Pani Wiesława Olejnik zapytała czy jest jakiś  plan B. 
Pan Radosław Kaczmarek odpowiedział, że za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialny 
jest dyrektor szkoły i kurator oświaty oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, że sytuacja jest 
trudna i dynamiczna. Stwierdził: jesteśmy przygotowani na plan A, czyli, że egzamin się  
odbędzie. 

Na tym protokół  zakończono. 

Przewodn' cy obrad 

Rafał  Czajka 

Protokół  sporządziła: 

Monika Kiełbik XCL:belt Nattali 
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