
Protokół Nr 75/II/2018 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 13 lutego 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. Przyjęcie protokołu Nr 73/I/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 74/I/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku. 

3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi za 2017 rok. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi na 2018 rok. 

5. 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.  

Poinformował, że do Komisji zostały przekazane, celem zaopiniowania, projekty uchwał nr 
23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 31/2018,32/2018,33/2018 oraz 34/2018. Zaproponował, aby 
kolejne posiedzenie odbyło się za tydzień tj. 20 lutego 2018 r. i zostało poświęcone pracom nad 
tymi projektami. 

Sprzeciwu do propozycji nie zgłoszono. 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu Nr 73/I/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr 73/I/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr 73/I/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku. 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu Nr 74/I/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół Nr 74/I/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr 74/I/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku. 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi za 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: sprawozdanie zostało przesłane radnym 
pocztą elektroniczną. Zgonie z przyjętym planem pracy na 2017 rok zrealizowaliśmy jego lwią 
część. Zawsze, bowiem pozostawiamy sobie do wyboru, z propozycji tematycznych, te 
zagadnienia, które z punktu widzenia łódzkiej edukacji są najważniejsze. Te, które uznaliśmy za 
niezwykle istotne dla kształtu systemu edukacji w naszym mieście zostały podjęte. Część z 
planowanych przedsięwzięć została przeniesiona na rok 2018, chociażby złożenie wizyty w 
ośrodku szkolno wypoczynkowym w Grotnikach, jest to sprawa nadal aktualna, a powody, dla 
których tego nie uczyniliśmy do tej pory były prezentowane na posiedzeniu Komisji. Jestem 
przekonany, że w ciągu najbliższych tygodni uda nam się ten temat zamknąć, a sprawy przyszłości 
ośrodka jednoznacznie omówić na posiedzeniu Komisji i spowodować, że obiekt będzie 
udostępniony zarówno młodzieży jak i nauczycielom z terenu naszego miasta. 

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji Rady 
Miejskiej w Łodzi za 2017 rok. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi za 
2017 rok. 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi na 2018 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: plan pracy został przesłany radnym pocztą 
elektroniczną. W roku 2018 zamkniemy kadencję 2014 – 2018 łódzkiego samorządu i dobrze by 
była, abyśmy wszystkie sprawy, które planowaliśmy były przez komisję zrealizowane, żeby nie 
pozostało w nas uczucie, że czegoś nie zdążyliśmy podjąć w obszarze naszego działania. 

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: czytając plan pracy byłam pod wielkim 
wrażeniem, ile pan przewodniczący, włożył pracy do przygotowania tak bogatego, 
merytorycznego planu pracy naszej Komisji i faktycznie uwzględnia on ważne aspekty. Natomiast 
jak zaczęłam sobie uzmysławiać, że zostało nam na merytoryczną pracę pięć miesięcy i aby 
zrealizować plan pracy będziemy mieć posiedzenia, co tydzień, to trzeba zakasać rękawy i bardzo 
intensywnie pracować.  
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: do końca kadencji będziemy mieli 10 
posiedzeń i na pewno uda nam się wszystko merytorycznie zrealizować. Oczywiście nie oznacza 
to, że życie nie przyniesie nowych tematów, nowych spraw, którymi warto byłoby się zająć. Chcę 
poinformować, że poza Grotnikami przewiduję przynajmniej, dwa posiedzenia wyjazdowe jedno 
do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, aby sprawdzić na ile następuje poprawa efektów 
nauczania, zwłaszcza w szkolnictwie ogólnokształcącym, bo to jest rzecz, której będziemy się 
przyglądać w najbliższym czasie bardzo wnikliwie i drugie do poradni psychologiczno – 
pedagogicznej w kontekście merytorycznej działalności tych instytucji na terenie naszego miasta 
ewentualnie gdyby się jeszcze udało to moglibyśmy gościć na terenie placówki specjalnej 
edukacyjnej po to by zapoznać się ze specyfiką tej formy kształcenia i edukowania młodzieży. 
Szkolnictwo specjalne w naszym mieście odgrywa ważna rolę i gdyby popatrzeć na wysiłki 
nauczycieli i efekty działania z rodzicami to naprawdę jest się, czym w tym zakresie, pochwalić. 
Ponieważ na posiedzeniach były zgłaszane różne sugestie i potrzeby, to chciałem zapytać czy 
w odczuciu państwa radnych udało mi się uwzględnić wszystkie elementy w planie pracy? 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski : ten plan pracy, który jest w tym momencie, daje 
możliwość poruszania większości tematów. Oczywiście jak będą się pojawiały tematy bardziej 
bieżące, to myślę, że wzorem poprzednich lat te tematy będą wnoszone do porządku posiedzeń 
Komisji i będziemy o nich rozmawiać. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej 
w Łodzi na 2018 rok. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła plan pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi na 2018 rok. 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczacy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi p. Grzegorz Puzio 
wrócił do sprawy przeniesienia VI Liceum Ogólnokształcącego. Poinformował, że starał się 
dotrzeć do radnych z informacją. Zaapelował do radnych wszystkich klubów, aby zagłosowali 
„za” przeniesieniem VI LO biorąc pod uwagę dobro młodszych dzieci. Szkoła podstawowa 
potrzebuje większej ilości sal lekcyjnych, aby nauczyciele mogli w godnych warunkach z dziećmi 
pracować. „Jeśli VI LO nie zostanie przeniesione to jest dla mnie dramatem, bo cóż miasto 
miałoby zrobić później z budynkiem po gimnazjum, który jest po modernizacji i dlaczego VI LO 
nie chce się przenieść skoro tam mają 20 sal?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : niepokój pana wynika chyba z projektów 
uchwał dot. sieci szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, natomiast chciałabym 
zapewnić, że nie ma odstępstwa od decyzji, która była już podjęta, a dotyczy zamiaru 
przekształcenia liceum przez zmianę siedziby. Wymóg prawny przy takim przekształceniu, przy 
takim trybie działania jest taki, że musi być najpierw podjęta uchwała zamiarowa, musimy 
powiadomić skutecznie wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do szkoły i dopiero może 
być podjęta przez radnych uchwała właściwa i dopiero zmiana w sieci. Po podjęciu uchwał 
dotyczących przeniesienia szkół ponownie będzie zmieniany plan sieci szkół, uwzględniający te 
zmiany wynikające z uchwał właściwych. W tej chwili nie ma podstawy prawnej żeby VI LO 
wskazywać, że jest na ul. Deotymy, bo nie ma jeszcze uchwały. Nie mamy jeszcze kompletu tego 
skutecznego powiadomienia wszystkich rodziców. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: kiedy możemy się spodziewać uchwały w tej 
sprawie? Zapewne macie potwierdzenia części rodziców? 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : pozostały pojedyncze osoby, które nie 
zostały zawiadomione. Nie wszystkie zwrotki wróciły. Myślę, że na drugiej sesji w marcu uda nam 
się to wprowadzić. Później w kwietniu, maju będą dwie sieciowe plus w sieci dwie lokalizacje. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: to dotyczy wszystkich szkół? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : trzech: VI, XX i XXX. My wysyłamy 
zawiadomienia, ale nie zawsze są to mieszkańcy Łodzi, niektórzy są za granicą i wtedy czas 
doręczenia jest dłuższy. Musi wrócić zwrotka lub wraca całe zawiadomienie z informacją 
o trzykrotnym awizowaniu, co uznajemy za skuteczne zawiadomienie.  

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski : czy ta sytuacja nie wpłynie na nabór do liceów? 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: nabór do liceów trwa niezależnie od 
tego gdzie liceum ma siedzibę. Jest przyjęta uchwała zamiarowa, czyli że liceum będzie 
przeniesione, naszym zdaniem w lepsze warunki, natomiast nabór zaczyna się w maju więc 
zdążymy. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski : na jednym z poprzednich posiedzeń prosiłem, aby 
Komisja powróciła do tematu związanego z CUWO tego, co się udało zrobić od momentu, kiedy 
przedszkola przeszły do Centrum i jakie zmiany w tym zakresie zostały poczynione. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował o pismach, jakie zostały 
skierowane do Komisji: 

1. Wydział Edukacji przygotował odpowiedź w sprawie pisma Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 138 zawierającego prośbę dot. utworzenia szkoły jako dwuoddziałowej 
(DPr - BRM-II.0005.7.148.2017). 

2. Wydział Edukacji przygotował i przekazał opinię w sprawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 w Łodzi zawierającego prośbę o wydanie pozytywnej opinii w sprawie 
reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 75 w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 
(DPr - BRM-II.0005.7.148.2017). 

3. Łódzki Kurator Oświaty Przekazał pismo matki uczennicy Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi, 
w którym opisuje warunki sanitarne panujące w szkole (DPr-BRM-II.0005.7.5.2018). 

Ustalenia: Wydział Edukacji przekaże kopię pisma, odpowiedzi udzielonej zainteresowanej. 

4. Wydział Edukacji przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź za 
2017 rok (DPr-BRM-II.0005.7.4.2018). 

5. Wydział Edukacji przekazał drogą elektroniczna wykaz szkół zawodowych niepublicznych, 
które rozpoczęły działalność po 1 września 2017 roku. 

Radny p. Tomasz Głowacki czy w sprawie szkoły przy ul. Stawowej odbyło się spotkanie 
z prezydentem Trela? Czy są jakieś plany dot. tej szkoły? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nasze plany się nie zmieniły i ja wiem ze 
słyszenia, że miało odbyć się takie spotkanie. Wydział nie uczestniczył w takim spotkaniu. 

Radna p. Anna Lucińska: na jakim etapie jest Wydział, jeśli chodzi o ustalanie danych w 
obwodach szkół?  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w ubiegłym roku były spotkania w ramach 
dawnych dzielnic, w tym roku były ponowne spotkania i przedstawiano propozycje na podstawie 
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ulic i danych demograficznych, liczb na poszczególnych ulicach. Skupiliśmy się na najbardziej 
newralgicznym miejscu, na Górnej gdzie jest SP nr 138 z ewentualną drugą lokalizacja lub drugą 
szkołą podstawową. Stanowiska są takie, że najpierw jeden związek mówił, że nowa szkoła 
podstawowa, a później, że dwie lokalizacje szkoły, która funkcjonuje. Jesteśmy po drugiej turze 
rozmów, a w tym tygodniu spotyka się po raz kolejny komitet sterujący i te wszystkie argumenty 
będą przedstawione. 

Radna p. Anna Lucińska: rozumiem, że te dane demograficzne w obwodach już macie. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak. 

Innych 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 


