
Protokół Nr 74/I/2018 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 8 radnych 

obecnych   - 8 radnych 

nieobecnych   - 0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 205 w Łodzi – druk BRM nr 6/2018.  

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

V. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
posiedzenie Komisji.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 205 w Łodzi – druk BRM nr 6/2018. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Radny p. Tomasz Głowacki skarga jest bezzasadna, ale czy uczeń cały czas jest w tej szkole? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski tak. Nie ma podstaw do tego, aby wyciągać 
konsekwencje w stosunku do dziecka. Zostało ono otoczone opieką pedagogiczną, psychologiczną, 
rodzice są w stałym kontakcie z wychowawcą klasy i dyrekcją, a za sprawą działań dyrekcji szkoły 
jest pod opiekę poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Radny p. Tomasz Głowacki czyli z punktu widzenia dyrektora sprawa jest rozwiązana? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski nie z punktu widzenia dyrektora, tylko 
z punktu widzenia faktów. Skarżąca powołuje się na zbiorcza skargę, a żaden z rodziców uczniów 
nie podzielił opinii zawartej w piśmie.  
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Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi – druk BRM nr 6/2018 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na działanie 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi – druk BRM nr 6/2018. 

Ad pkt 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: podziękował za udział w obradach i zamknął 
posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


