
DRM.0012.4.8.2019
Protokol Nr 10/19 

z Komisji Oswiaty i Nauki
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 21 sierpnia 2019 roku, 
ktore odbylo si$ w siedzibie Urz^du Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 

przy Pasazu Rudowskiego 10, w godzinach od 15:00 do 16:30

Radni obecni na posiedzeniu Komisji:
1. Konrad Czyzynski - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
2. Michal Czarczyk
3. LukaszJanik
4. Wieslawa Olejnik
5. Bogumil P^cina
6. Sylwia Wi^clawska

Radny nieobecni:
1. Marian Btaszczynski
2. Rafal Czajka - Przewodnicz^cy Komisji

Ponadto w posiedzeniu udzial wzi^li:
1. Andrzej Kacperek - Wiceprezydent Miasta
2. Radoslaw Kaczmarek - Kierownik Referatu Edukacji
3. Krzysztof Studzizur - Kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru
4. Waldemar Domaranczyk - Prezes Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego
5. Henryk Komar - Honorowy Czlonek Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego

Obradom Komisji przewodniezyl Pan Konrad Czyzynski. W chwili rozpocz^cia obrad 
stwierdzil, ze obecnych jest 6 czlonkow Komisji, co stanowi quorum pozwalajqce Komisji 
na prawomocne obradowanie.

Wiceprzewodniczqcy poinformowal, ze do porzqdki obrad zostala wniesiona 
autopoprawka.

W wyniku glosowania: 6 glosow za, bez glosow przeciwnych i wstrzymujqcych Komisja 
Oswiaty i Nauki przyj^la porzqdek posiedzenia w nast^pujqcej wersji:

I. Stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia.
II. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:
1. Korespondencja kierowana do Komisji.
2. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Oswiaty i Nauki w dniu 

19 czerwca 2019 r.
3. Zaopiniowania projektu uchwaly w sprawie zamiaru utworzenia Liceum Sztuk 

Plastycznych wchodzqcego w sklad Zespolu Szkol Ponadpodstawowych 
nr 6 im. Krolowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim.

4. Wst^pna informaeja o naborze do szkol w Piotrkowie Trybunalskim - informaeja 
ustna.

5. Stan przygotowan do rozpocz^cia roku szkolnego 2019/2020 (remonty, dostosowanie 
obiektow) - informaeja ustna.

6. Sprawy rozne.
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Punkt 1
Korespondencja kierowana do Komisji.
• Pismo Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie prosby o nadanie 

rondu (styk ulic Dmowskiego, Zelaznej, Gornej i Armii Krajowej) nazwy - „Rondo 
Rodziny Zarskich”.

Pan Waldemar Domaranczyk Prezes Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego 
przedstawil w skrocie historic i dokonania TPP na rzecz miasta i regionu, natomiast pan Henryk 
Komar Honorowy Czlonek Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego przedstawil 
historic rodziny Zarskich i prezentacj^ na ten temat.
Pani Wieslawa Olejnik zapytala, ktore miejsce powinno bye tak nazwane?
Pan Henryk Komar: To rondo, ktore jest nowo wybudowane u zbiegu ulic: Zelaznej, 
R. Dmowskiego, Gornej i Armii Krajowej. To jest dzielnica, czy ta cz$sc Piotrkowa, ktora 
powstala dzi^ki FMG „PIOMA”. Nie wszyscy byli ostrymi krytykami Tadeusza Zarskiego, ale 
jesli bysmy nie chcieli kierowac si? ich opiniami to mimo wszystko nazwisko „Zarski” tej 
cz?sci miasta dobrze si? kojarzy. To byly bardzo dobre czasy dla miasta Piotrkowa.
Pan Konrad Czyzynski: Ta nazwa juz funkcjonuje w banku nazw. Panowie dzis przyszli nas 
przekonac i my mozemy w jakis sposob wyrazic swoje przekonanie, czy nie przekonanie do 
tego tematu. W takim razie zaproponowalbym takie stanowisko Komisji Oswiaty i Nauki, ktora 
pozytywnie zaopiniuje prosb? Towarzystwa Przyjaciol Piotrkowa Trybunalskiego dot. nadania 
nazwy rondu na styku ulic: R. Dmowskiego, Zelaznej, Gornej i Armii Krajowej - nazwy 
„Rondo Rodziny Zarskich”. Mozemy przeglosowac to stanowisko?
Pani Wieslawa Olejnik: To byla prezentaeja i nasz^ rol^ b?dzie podanie tej nazwy do banku 
nazw i w chwili, gdy b?d$ nadawane imiona to wtedy do tego wrocimy, czy juz dzisiaj mamy 
projekt uchwaly?
Pan Konrad Czyzynski odpowiedzial, ze nie ma projektu uchwaly.
Pan Henryk Komar: W 2012 roku wyst^pilismy z pismem do pana Prezydenta i pana 
Przewodniczqcego, aby w banku nazw umieszczona zostala Rodzina Zarskich. Otrzymalismy 
informacj?, ze znalazlo si? to w banku nazw. Wiem jakie jest prawo i wiem, ze do Pahstwa 
nalezy ostatnia decyzja bez wzgl?du na osobiste przekonania Prezydenta i Przewodnicz^cego. 
Wyst?pujemy z prosby, abyscie Pahstwo przyehylili si?, aby nowo budowane rondo u zbiegu 
tych ulic otrzymalo imi? „Rodziny Zarskich”.

Pani Wieslawa Olejnik odniosla si? do wypowiedzi mowi^c, ze pami?ta jak wygl^daly komisje, 
czy sesje na ktorych nadawano nazwy. Na ogol byl projekt uchwaly, przyehodzil ktos kto 
prezentowal sytuacj? zwi^zan^ z nadaniem nazwy danej ulicy, skwerowi, rondu na terenie 
miasta. Radna powiedziala, ze uchwaly nie ma, w zwi^zku z tym zapytala nad czym Komisja 
b?dzie glosowac.
Pan Konrad Czyzynski odpowiedzial, ze nad stanowiskiem.
Pani Wieslawa Olejnik: Stanowiskiem, ktorego tez nie ma.
Pan Konrad Czyzynski: Jest to przychylenie si? do prosby - opinia komisji. Ta nazwa juz 
funkcjonuje w banku nazw. Panowie przyszli nas przekonac i w jakis sposob wyrazic swoj^ 
opini? do tego tematu.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Wydaje mi si?, ze jezeli Panowie Prezesi 
rozmawiali z Panem Prezydentem, a realizaeja ronda jest w toku to chyba jeszcze mamy chwil? 
czasu. Natomiast kiedy realizaeja b?dzie zblizala si? ku koheowi to oczywiscie, mysl?, ze Pan 
Prezydent, uwzgl?dniaj4c stanowisko, przedstawi Wysokiej Radzie projekt uchwaly dotycz^cy 
nadania nazwy nowopowstalemu rondu imienia Rodziny Zarskich, a tak jak Pan Henryk 
slusznie zauwazyl decyzja b?dzie nalezala do Pahstwa radnych.
Pani Wieslawa Olejnik: Kiedys, nie dzisiaj.
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Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta zauwazyl, ze komisja zwykle glosowala 
wprowadzenie propozycji nazwy do banku nazw, jezeli natomiast jest juz w tym banku to nie 
mozna powtornie tego glosowac, natomiast zwienczeniem jest przedstawienie projektu 
uchwaly.
Pan Krzysztof Studzizur Kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru: Jak tylko 
budowa ronda b^dzie zblizala si^ ku koncowi to przygotujemy projekt uchwaiy.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta podzi^kowal za prezentacj^ i przyblizenie 
historii rodziny Zarskich.

• Pismo mieszkanca Piotrkowa Trybunalskiego z prosb^, aby nadanie nazwy dla skweru przy 
ul. Siowackiego i ul. POW, Kolejowej Grupy Sabotazowej „ORZEL”, odbylo si$ 
w miesi^cu wrzesniu br. oraz mialo uroczysty charakter (msza sw., honory wojskowe). 

Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji do mnie to pismo trafiio od pani 
kierownik Ilony Patyk, do wgl^du. Nie mam poj^cia jak to zorganizowac jesli chodzi 
o uroczystosci, te uroczystosci s^ wiadomo, ze 1 wrzesnia jest jedna uroczystosc, 
prawdopodobnie 17 b^dzie druga. Teraz z tego pisma wynika, ze Pan chce miec ceremonial 
wojskowy, msze sw., no i widowni^. Ja dzisiaj nie mam pomyslu na rozwi^zanie tego 
problemu.
Pan Konrad Czyzyhski: Czyli co z tym pismem mozemy zrobic w tym momencie? 
Rozumiem, ze nie jestesmy wladni ani do ceremonialu wojskowego ani do mszy sw.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta wyjasnil, ze z ceremoniami wojskowymi jest 
problem, gdyz aby sci^gn^c na uroczystosci 11 listopada, czy 3 maja Kompani^ Honorow^ 
Wojska Polskiego, to procedura jest taka, ze trzeba rok wczesniej wyst^pic z pismem. Zupetnie 
inna sytuacja jest kiedy dotyczy to np. uroczystosci pogrzebowych, wtedy w ci^gu dwoch, 
trzech dni asyst^ i kompani$ mozna zabezpieczyc, jezeli nie ma jakichkolwiek kolizji. Takjest 
w wyj^tkowych sytuacjach, natomiast uroczystosci planowane, to jest mozliwosc w zasadzie 
raz do roku. Pan Andrzej Kacperek stwierdzil, ze mozna rozwazyc, jeszcze dat$ 11 listopada, 
ewentualnie jako element obchodow. Wiceprezydent Andrzej Kacperek dodal: Musimy si$ nad 
tym zastanowic i oczywiscie miec akceptacj^ Panstwa radnych i Pana Prezydenta.
Pani Wieslaw Olejnik: Panowie tutaj kilkakrotnie nad tym si$ pochylali w poprzedniej 
kadencji, poniewaz miejsce, ktore wskazywal wnioskodawca niedogodne bylo dla miasta, 
natomiast to dogodne dla miasta bylo niedogodne dla tego wnioskodawcy. Pani Wieslawa 
Olejnik zauwazyla, ze wnioskodawca oczekuje wiele i dobrze, ze miasto si$ do tego przychyla 
i ze bye moze bylby to element uroczystosci miejskich, bye moze tych niepodleglosciowych. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Pan chce kamieh, czy tablic^, raezej nie. 
Mamy tez chociazby ten skwer nazwany Ochotniczej Strazy Pozarnej. Oni, m6wi$ o strazakach 
ochotnikach, kiedy jeszcze nie bylo Pahstwowej Strazy Pozarnej zawodowej, tez mieli duzy 
wklad w rozwoj, w bezpieczehstwo i pomyslnosc mieszkaheow Piotrkowa. Tam bylo mnostwo 
osob zaangazowanych, ktore nas wspieraly, ale to nie mialo takiej formy uroczystej, tj. mszy 
sw. czy Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Kiedy b^dziemy rozmawiac 
o uroczystosciach najblizszych to cos wypracujemy tak, zeby pewien akcent zrobic. Wiadomo, 
ze 11 listopada jest msza za ojczyzn^, wkomponowanie jest trudne, ale moze jakies uroezyste 
odsloni^cie.

Punkt 2
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji Oswiaty i Nauki w dniu 19 czerwca 2019 r.
W wyniku glosowania, przy 5 glosach za, bez glosow przeciwnych i 1 glosie wstrzymuj^cym, 
Komisja przyj^la protokol bez uwag.
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Punkt 3
Zaopiniowania projektu uchwaly w sprawie zamiaru utworzenia Liceum Sztuk 
Plastycznych wchodz^cego w sklad Zespolu Szkol Ponadpodstawowych nr 6 im. Krolowej 
Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim.
Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji poinformowal, ze zglosila si? do 
niego Pani dyrektor Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Krolowej Jadwigi 
z propozycj^ aby w Zespole utworzyc liceum sztuk plastycznych. W tej szkole jest kierunek 
zawodowy technik procesow graficznych, ktory wi^ze si? z umiej?tnosciami plastycznymi 
i jest zainteresowanie znacznej cz?sci uczniow, ktorzy chodz^ do tej szkoly, ucz^ si? w tym 
zawodzie, jak rowniez cz?sci nauczycieli, ktorzy posiadaj^ umiej?tnosci zawodowe w tym 
kierunku. Kierownik R. Kaczmarek dodal: Dlugo si? zastanawialismy nad faktem utworzenia 
tego typu liceum, ale z drugiej strony takie szkoly w naszym najblizszym rejonie s^ cztery: 
w Lodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Zdunskiej Woli i Cz?stochowie. Piotrkow takiej szkoly 
nie ma. Na tzw. zaj?cia plastyczne roznego rodzaju w MOK-u bardzo duzo dzieci i mlodziezy 
ucz?szcza, dlatego tez chcemy sprobowac. Jest to uchwala intencyjna, pani dyrektor 
i zainteresowani nauczyciele musz^ zrobic wszystko po to, aby rozpropagowac powstanie tej 
placowki i zeby byl nabor od przyszlego roku.

Nast?pnie Wiceprzewodnicz^cy Komisji Konrad Czyzynski poddal pod glosowanie projekt 
uchwaly.
W wyniku glosowania, przy 6 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, Komisja 
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zamiaru utworzenia Liceum Sztuk 
Plastycznych wchodz^cego w sklad Zespolu Szkol Ponadpodstawowych nr 6 im. Krolowej 
Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim.
Opinia nr 21/10/19

Punkt 4
Wst?pna informacja o naborze do szkol w Piotrkowie Trybunalskim - informacja ustna. 
Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji poinformowal, ze informacja jest 
wst?pna i ustna, dlatego, ze nabor jest caly czas w toku. W tamtym roku szkolnym 
zarekrutowano do szkol podstawowych mlodziez do 30 oddzialow w 9 szkolach. W tym roku 
szkolnym zarekrutowano uczniow do 28 oddzialow, czyli okolo 50 dzieci mniej, wynika to 
glownie z demografii. Podj?tych zostalo szereg dzialah w ubieglym roku szkolnym aby 
przygotowac si? do naboru do szkol ponadgimnazjalnych, wszystko odbylo si? bez problemu. 
W tamtym roku szkolnym do szkol ponadgimnazjalnych zarekrutowano 52 oddzialy, byly to 
licea, technika i szkoly branzowe, czyli zawodowki. W tym roku szkolnym st} 104 oddzialy, 
wynika to ilosci absolwentow gimnazjow i szkol podstawowych. Wszystkie dzieci, dostaly si? 
do szkoly, nie wszyscy dostali si? szkol najbardziej modnych. Cz?sc szkol technicznych 
i branzowych ma nadal problemy z rekrutacj?, natomiast wiele osob idzie do liceum 
ogolnoksztalc^cego. Kierownik R. Kaczmarek dodal: Nie wszyscy ch?tni, ktorzy chcieli dostac 
si? do I LO im. B. Chrobrego, czy tez do III Liceum dostali si?. Hose punktow decydowala 
o dostaniu si? do szkoly. Nie ma takiego przypadku, ze ktos si? do szkoly nie dostal.
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Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Liczba oddzialow szkol podstawowych 
zmniejsza si$. W ubiegtym roku mielismy 611 urodzen, to jest oczywiscie niewiele, natomiast 
na dzien 12 sierpnia tego roku tylko 349, a wi$c nie jest dobrze z punktu widzenia edukacji 
i utrzymania liczby oddzialow czy miejsc pracy.
Pan Michal Czarczyk: Te 611 to jest liczba urodzen piotrkowian czy w Piotrkowie?
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Piotrkowian.
Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji: Ale tych z 611, 100 mieszka we 
Wroclawiu, czy gdziekolwiek indziej.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Nie wszystkie dzieci urodzone w Piotrkowie 
trafi^ do naszych publicznych szkol.
Pan Radosiaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji: Na dzien dzisiejszy wi^kszosc 
nauczycieli ma zapewnion^ prac$, nie ma przypadku, ze ktos t^ prac$ stracil, z wyj^tkiem osob, 
ktore s^ zatrudniane na zast^pstwo, dla nich wszystkich pracy moze nie bye.
Pani Wieslawa Olejnik: Jak i dla tych, ktorzy dzis id^ do Piotrkowa z innych szkol 
przechodz^c. Z czasem trzeba b^dzie ich zegnac?
Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji: W zasadzie od czasu kiedy 
gimnazja zostaly zlikwidowane, tj. wi^ezone do szkol podstawowych, to prowadzimy tak^ 
polityk^ kadrow^, zeby ludzi ratowac, ale tez sugerujemy, ze praca w szkole to nie jest jedyny 
pomysl na zycie, trzeba szukac innych rozwi^zah. Praca jest tez w innych dzialach gospodarki. 
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Sporo osob przyehodzilo z terenu gmin 
osciennych, gdzie ten jeden roeznik ubyl, st^d stracili tez miejsca pracy.
Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji stwierdzil, ze stara si$ dokonywac 
jak najmniej transferow i dac nauczycielom wi^cej nadgodzin po to aby unikn^c w przyszlym 
roku zwolnieh.
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Istotne jest to poki co, ze dzi^ki takze 
i Pahstwa trafnym decyzjom co do sieci szkol, udalo si$ unikn^c problemow na wi^ksz^ skal$. 
Sami Pahstwo wiecie, ze w osciennych gminach problemy S3. Poprzez te w^czenia, nie 
wygaszenie gimnazjow tylko w^czenia do szkol podstawowych, czy tez liceow, troch$ udalo 
si$ wyzwolic takze w kadrze pedagogieznej takich dzialah solidamosciowych, a wi$c nie doszlo 
do takich sytuacji, ze spolecznosc wygasaj3cego gimnazjum, jednej, czy drugiej szkoly 
podstawowej, musi ratowac si$ sci3ganiem staeji telewizyjnych, bo to ich zdaniem jest ostatnie 
zrodlo pomocy.

Punkt 5
Stan przygotowah do rozpocz^cia roku szkolnego 2019/2020 (remonty, dostosowanie 
obiektow) - informaeja ustna.
Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji: Wszystkie placowki szkolne S3 
przy goto wane, albo przygotowuj3 si^ na dzien 1 wrzesnia. W cz^sci szkol zostaly 
przeprowadzone drobne remonty, cz^sc trzeba bylo doposazyc, bo np. w TPS brakuje miejsc, 
nie tyle sal, co krzeselek, lawek, w innych szkolach rowniez. To wszystko jest w toku, zadnych 
wi^kszyeh inwestycji remontowych, poza tym co do tej pory, nie robilismy, to jest budzet 
obywatelski, to S3 glownie boiska szkolne, S3 robione w Szkole Nr 16 i jest naprawiane boisko 
na ul. Wysokiej, Ekonomik, SP Nr 2. Nie powinno bye problemow.
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Pan Konrad Czyzynski: Czy jakies remonty, ktore si$ przedtuz^?
Pan Radoslaw Kaczmarek Kierownik Referatu Edukacji: Nie ma zadnych duzych, 
remontow tego typu jak byl robiony ostatnio w Zespole nr 1 TPS, takich remontow nie ma, 
tylko drobne remonty. W Szkole Podstawowej nr 5 jest zmiana systemu ogrzewania, wymiana 
kaloryferow w salach, ale mysl$, ze zd^zq. do 1 wrzesnia.

Punkt 6
Sprawy rozne.
Pani Wieslawa Olejnik poinformowala o planach mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego, 
dotycz^cych zorganizowania zakonczenia wakacji w sobot$ w Rynku Trybunalskim.

Na tym protokol zakonczono.

Wicepr: icz^cy Komisji

Konrad uzy^ynski

Protokol sporz^dzila:

Karolina Latocha 

/jO A-O L. /t^r
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