
Protokół Nr 55/II/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 22 lutego 2017 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 50/I/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk nr 22/2017. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 23/2017. 

4. 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.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja przyjęła porządek posiedzenia przez aklamację. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 50/I/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Pani radna Anna Lucińska zgłosiła drobne poprawki redakcyjne, 
które zostaną uwzględnione w protokole. Zapytał, czy radni zgłaszają inne uwagi? 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 50/I/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 50/I/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 

Ad pkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 22/2017. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 
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Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 22/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 22/2017. 

Ad pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 23/2017. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 23/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 23/2017. 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „rozumiem, że najbliższe posiedzenie będzie przed Targami 
Edukacyjnymi. Czy podczas tego posiedzenia będzie możliwość uzyskania z Wydziału Edukacji 
informacji na temat planowanego przyszłorocznego naboru do szkół podstawowych i ilości 
oddziałów jak i szkół ponadgimnazjalnych?” 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „podczas tej Komisji będziemy 
gotowi do przedstawienia oferty, którą przygotowujemy do przedstawienia podczas targów. 
Trudno mi powiedzieć, z jaką szczegółowością będzie ta oferta, czyli czy już będzie podział na 
klasy typowo naborowe. Natomiast na pewno będziemy gotowi z ofertą.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „ponieważ Targi rozpoczynają się 2 marca to 
posiedzenie odbędzie się 28 lutego 2017 roku o godz. 14:00.” 

Poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji w okresie między posiedzeniami. Pisma 
znajdują się w dokumentacji Komisji. 

Innych spraw 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 


