
Protokół Nr 3/XII/2014 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 8 radnych 

obecnych   - 6 radnych 

nieobecnych   - 2 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2014 rok  - druk nr 289/2014. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 291/2014. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

IV. 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. 

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 2a w brzmieniu: wybór 
Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek przez aklamację. 

Ad. pkt 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2014 rok  - druk nr 289/2014. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że projekt uchwały zawiera 
autopoprawkę. Następnie przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pytania. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski w odniesieniu do autopoprawki zapytał, czy 
kwota dotycząca oświaty i wychowania, zawierająca się w kwocie 1 913 894 zł, a dotycząca 
projektu: Wyjątkowy uczeń, wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem niezrealizowania tego projektu? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że to 
zmniejszenie wynika z całkowitego rozliczenia projektu, z całkowitej jego realizacji. Kwestie 
merytoryczne zostały w pełni zrealizowane. 

Więcej pytań nie zadano.  
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Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok  - druk nr 289/2014 
wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok  - druk nr 289/2014 wraz z autopoprawką. 

Ad. pkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 291/2014. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przedstawił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Pytania. 

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, z czego wyniknęła konieczność przedłużenia budowy 
boiska przy ul. Rojnej 33? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Beata Jachimczak wyjaśniła, że konieczność przedłużenia 
terminu wynika przede wszystkim z problemów po stronie firmy, która wykonywała boisko. 
Chodzi o podwykonawcę, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań dostarczenia części 
materiałów. 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał, czy został wybrany wykonawca prac w Szkole 
Podstawowej nr 190? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że miała być już podpisana umowa przed 
świętami. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, kto organizował przetargi dla 
wymienionych obiektów, wyłączywszy zadania realizowane przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Beata Jachimczak odpowiedziała, że jeśli chodzi o te sześć, 
które zgłasza Wydział, to przetargi organizują dyrektorzy placówek. Oni odpowiadają za całość 
inwestycji, która się u niego dzieje. 

Więcej pytań nie zadano. 

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego - druk nr 291/2014. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu 
miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 
291/2014. 

Ad. pkt 2a. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Radny p. Rafał Reszpondek w imieniu Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił 
kandydaturę radnej p. Małgorzaty Bartosiak. 
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Dodał, że kandydatka jest nauczycielem, samorządowcem, pełni funkcję radnej już drugą 
kadencję. W poprzedniej kadencji była przewodniczącą Komisji Edukacji, dlatego swoją wiedzą i 
doświadczeniem wzmocni prezydium Komisji. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przystąpił do głosowania. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym się” wybrała panią radną Małgorzatę Bartosiak na funkcję 
Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.  

Ad pkt 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Marcin Zalewski odniósł się do otrzymanej na piśmie odpowiedzi Wydziału Edukacji 
w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wypoczynku 
zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.  

Zapytał, z czego wynika znaczne, bo o 320 000 zł, zmniejszenie środków na organizację 
wypoczynku dzieci i młodzieży? Dlaczego jako organizatorów wypoczynku wskazuje się tylko 
placówki oświatowe? Jak w tym zakresie wygląda współpraca z organizacjami pozarządowymi? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Beata Jachimczak odpowiedziała, jeśli chodzi o kwestię 
wyliczeń, to pani dyrektor jeszcze raz ustosunkuje się do niej na piśmie.  

Natomiast wskazywanie, że placówki oświatowe są w stanie zabezpieczyć potrzeby rodziców 
w zakresie organizowania półkolonii, nie zamyka drogi organizacjom pozarządowym. Biorą one 
udział w konkursach, we włączaniu się w organizowanie wypoczynku. Natomiast oferta, którą 
można skierować poprzez placówki oświatowe jest atrakcyjniejsza cenowo. Placówki są chętne, 
mają bazę, kuchnie, sale gimnastyczne i są w stanie zabezpieczyć oczekiwania rodziców.  

Jako dyrektor Wydziału Edukacji odpowiada za dysponowanie środkami publicznymi, dba o to, 
aby jak najwięcej dzieci znalazło się pod opieką w czasie ferii. Wydział nie zamyka drogi 
organizacjom pozarządowym, ale jest przekonany, że ten kierunek jest najlepszy. Natomiast 
organizacje pozarządowe mają możliwość pozyskiwania środków z różnych źródeł nie tylko 
z Wydziału Edukacji. 

Do skrytki radnego p. Tomasza Głowackiego zostanie przekazana odpowiedź Wydziału 
Edukacji w sprawie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 122. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji poprosił dyrektora Wydziału 
Edukacji o przygotowanie informacji na temat organizacji zimowego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, wraz z informacją o wysokości wsparcia finansowego. Tym tematem Komisja 
zajmie się na najbliższym posiedzeniu. 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


