
Protokół Nr 64/VIII/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 7 radnych 

obecnych   - 7 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 63/VII/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk nr 204/2017. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 205/2017. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 
198/2017. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole 
Zawodowej nr 22 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 
w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 199/2017. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 22 
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy 
ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 200/2017. 

7. 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. 
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Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu Nr 63/VII/2017 z dnia 4 lipca 2017 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 63/VII/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr 63/VII/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku. 

Ad pkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 204/2017. 

P.o. Dyrektora Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski co dokładnie będzie zakupione w CUWO za środki, 
które przekazujecie? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka tak, jak jest wskazane w uzasadnieniu 
do projektu uchwały będzie kupowany sprzęt biurowy i telekomunikacyjny, chodzi tu o centralę 
telefoniczną i urządzenia informatyczne. Jest przygotowywany remont w budynku Gimnazjum nr 
40 na ul. Kaliskiej i te zakupy są związane z tym budynkiem. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski z czego wynikają te dwa tytuły, z powiatu i gminy? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka są to oba wydatki powiatowe, bo 
CUWO jest jednostką powiatową. Natomiast jeden jest wydatkiem bieżącym, a kolejny 
inwestycyjnym.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski kwota 180 000 zł to wydatki bieżące, przeznaczone 
na dostosowanie pomieszczeń i zakup sprzętu biurowego, 20 000 zł na adaptację, sieć 
komputerową, czyli to, o czym pani dyrektor mówiła. W sumie 202 000 zł. 

Radny p. Tomasz Głowacki czy ja dobrze rozumiem, że to główne miejsce, w którym ma się 
mieścić CUWO będzie w gimnazjum na ul. Kaliskiej? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka główne miejsce CUWO jest na ul. 
Kopernika, natomiast w wyniku rozmów i współpracy z księgowymi okazało się, że z punktu 
widzenia pracy księgowych wygodniej byłoby pracownikom świadczyć pracę w jednym miejscu, 
gdzie mając na uwadze jedno wspólne oprogramowanie, nowy obieg dokumentów, można pewne 
cele osiągnąć tylko poprzez stworzenie jednego miejsca świadczenia pracy. Miejsce na ul. 
Kaliskiej jest przygotowywane do pracy księgowych z placówek, które są w tej chwili 
obsługiwane przez CUWO.  

Radny p. Tomasz Głowacki to, komu będzie służyć siedziba przy ul. Kopernika?  

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka siedziba przy ul. Kopernika służy 
i będzie służyła CUWO, bo to nie jest tylko obsługa księgowa placówek.  

Radny p. Tomasz Głowacki ile osób będzie pracowało na ul. Kopernika a ile na ul. Kaliskiej? 
Czy to są podobne ilości? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka na ul. Kaliskiej jest 60 do 70 miejsc. 



 

 3

Radny p. Tomasz Głowacki tam mają pracować ci księgowi, którzy obsługują bezpośrednio 
placówki, które już są w CUWO? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka taki jest zamysł. 

Radny p. Tomasz Głowacki a czy fakt, że to nie jest centrum miasta nie będzie im przeszkadzał 
w kontakcie z dyrektorem? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka nie będzie im przeszkadzało, bo teraz 
księgowe też świadczą pracę w placówkach, więc pracownicy są w wielu miejscach w mieście.  

Radny p. Tomasz Głowacki ale jak już będą na ul. Kaliskiej? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przecież teraz są już w kilku 
lokalizacjach. Ta jedna lokalizacja ma ułatwić pracę księgowym. Jest to lokalizacja, która spełnia 
wszystkie wymogi, które powinno spełniać takie Centrum. Budynek jest łatwy do dostosowania, 
jest dostęp do szerokopasmowego Internetu, co też jest ważne. 

Innych pytań nie zadano.  

Dyskusja. 

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 204/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 2 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 204/2017. 

Ad pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 205/2017. 

P.o. Dyrektora Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały.  

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. 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 
205/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 205/2017. 

Ad pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 
198/2017. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła projekt uchwały. 

Wicedyrektor ZSP nr 22 w Łodzi p. Edyta Pietrzyk poprosiła o poparcie dla propozycji 
zawartej w projekcie uchwały. Chciałaby, aby szkoła była rozpoznawalna dzięki nazwie, która jest 
zgodna z profilem kształcenia i utrwalona w świadomości uczniów. 

Pytania i dyskusja. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski w świadomości i wychowanków, i rodziców, 
a także uczniów zawsze na skróty mówiło się „samochodówka na Przybyszewskiego”. W związku 
z tym te zmiany z minionych lat, które przywołała pani dyrektor, wiązały się z czymś innym niż 
tylko główny profil, mianowicie z rozszerzeniem oferty. Żeby wtedy szkoła mogła się utrzymać na 
rynku wprowadzono liceum techniczne oraz inne rozwiązania. Cieszy fakt, że teraz, kiedy 
mówimy o szkoleniu czy kształceniu zawodowym jako jednym z ważniejszych fragmentów nie 
tylko łódzkiej, ale polskiej edukacji, szkoły chcą się identyfikować z określonym profilem i w tym 
przypadku mechatronika i różnego rodzaju zawody związane z pojazdami mają identyfikować ten 
zespół. Wydaje się, że propozycja społeczności szkolnej, a w ślad za tym przygotowany projekt 
uchwały jednoznacznie potwierdzają te trendy, które będziemy obserwować również szerzej 
ujmując szkolnictwo zawodowe. Myślę, że również propozycje zawarte w dwóch kolejnych 
punktach porządku, wychodzące naprzeciw społeczności szkolnej potwierdzą, że kierunek, który 
obraliście jest czyniony we właściwą stronę.  

Prezes Oddziału ZNP Łódź - Bałuty p. Agnieszka Michałowska Stasiak wątpliwość, która mi 
się nasunęła, mianowicie to, że pani dyrektor powiedziała, że zmiana podyktowana jest tym, że 
szkoła ma być rozpoznawalna nazwą. Chcę przypomnieć, że w Łodzi jest już zespół szkół 
samochodowych i zmiana nazwy na drugi zespół o takiej samej, czy bardzo podobnej nazwie 
wprowadza trochę zamieszania, tym bardziej, że tam jeszcze szkoła mechatroniczna też 
funkcjonuje. Więc taka ogólna uwaga do państwa i do Wydziału Edukacji na przyszłość, żeby 
przygotowując nazwy szkół jednak w zdecydowany sposób je różnicować, ponieważ dla 
młodzieży może to być mylące. 

Wicedyrektor ZSP nr 22 w Łodzi p. Edyta Pietrzyk my chcemy, żeby nazwa odzwierciedlała 
kierunki kształcenia. Od 1968 roku jesteśmy szkołą samochodową, różnie to był – jak powiedział 
pan przewodniczący, nawet walka o przetrwanie szkoły, ale ostatecznie dzisiaj już ta sytuacja jest 
stabilna. Od kilku lat mamy pełny nabór do szkoły samochodowej i mechatronicznej. Z tym, że 
nazwa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 niewiele mówi o kierunkach kształcenia. W Łodzi 
były i są nadal dwie szkoły samochodowe i myślę, że nie stanowimy dla siebie aż takiej 
konkurencji żeby walczyć o nazwę. 

Prezes Oddziału ZNP Łódź - Bałuty p. Agnieszka Michałowska Stasiak ja oczywiście 
rozumiem intencję, że numer szkoły a profil kształcenia to są zupełnie różna rzeczy, natomiast 
z nazwy była jedna szkoła: Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Prożka, nadana jako pierwsza 
i funkcjonuje wiele lat. W związku z tym druga szkoła pojawia się i funkcjonuje pod tą samą 
nazwą i o te wątpliwość chodzi, czy na tle innych szkół ta będzie rozpoznawalna. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski faktem jest, że mieliśmy kilka zespołów szkół 
mechanicznych włącznie z czwórką na ul. Pojezierskiej i każda z nich była rozpoznawalna w 
przeszłości. Tu mamy mechatronikę i samochodówkę i w związku z tym, myślę, że też nie będzie 
problemu. A jak się wskaże jeszcze ul. Przybyszewskiego to będzie jasne, że to nie o ul. Prożka 
chodzi. 

Natomiast faktem jest, że ta identyfikacja zawodowa wróci, dlatego że istotą kształcenia 
zawodowego jest jasne określenie profilu, w którym można się dalej edukować. I jeżeli szkoła tego 
nie eksponuje w nazwie, to różnie to bywa. Myśmy realizując poprzednią reformę z 1999 roku 
celowo nie nadawali nazw poszczególnym zespołom szkół ponadgimnazjalnych, bo na tym rynku 
zawodowym, wtedy mocno rozchwianym trudno było się odnaleźć poszczególnym szkołom i 
określeniem ich profilu, w związku z tym dla utrzymania się na rynku, wykorzystując obiekt, 
kadrę pedagogiczną, świadcząc usługi pedagogiczne dla młodzieży, w ramach tych zespołów 
funkcjonowały różne szkoły od liceum poprzez technikum na zasadniczej kończąc i o różnych 
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profilach. W związku z tym myślę, że ten proces porządkowania rozpoczęty przez szkołę przy ul. 
Przybyszewskiego będzie kontynuowany w latach następnych i każda ze szkół będzie się 
identyfikować profilowo, a nie tylko numerycznie.  

Innych pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 
198/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - 
druk nr 198/2017. 

Przewodniczący zaproponował łączne procedowanie punktu 5 i 6. 

Sprzeciwu nie zgłoszono. 

Ad pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole 
Zawodowej nr 22 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 
w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 199/2017. 

Ad pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 22 
 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy 
ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 200/2017. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła projekty uchwał opisane 
w drukach: 199/2017 i 200/2017. 

Pytania i dyskusja. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski czy w świetle nowych przepisów jest możliwe, aby 
funkcjonowała nazwa: zasadnicza szkoła zawodowa? Czy nie należy zmienić nazwy charakteru 
szkoły na branżową? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka owszem, będzie taka zmiana, 
natomiast tu mamy nałożenie się dwóch przepisów wprowadzających nową ustawę prawo 
oświatowe. Zależy nam, aby w tym momencie zmienić nazwę zespołu szkół i nadać imię szkołom, 
które wchodzą w skład zespoły, natomiast po przeprowadzeniu procesu nadania imienia szkołom, 
zgodnie z ustawą, do końca listopada, organ prowadzący będzie zmieniał nazwy szkół 
zasadniczych na branżowe.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski wątpliwości pozostaną po listopadzie, bo 
nazwa będzie „szkoła branżowa”, a program będzie szkoły zasadniczej. Szkoła branżowa będzie 
dopiero funkcjonować w oparciu o program, kiedy uczniowie opuszczą mury szkoły podstawowej. 
W związku z tym wyprzedzimy nazwą zmiany programowe.  

Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zasadniczej 
Szkole Zawodowej nr 22 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 
w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 199/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia 
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Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 22 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych 
i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 199/2017. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Technikum 
nr 22 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy 
ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 200/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia 
Technikum nr 22 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 
w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk nr 200/2017. 

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski czy otrzymaliśmy odpowiedź od Prezydenta Miasta 
w zakresie stanowiska, które Komisja przyjęła w dniu 4 lipca w sprawie CUWO? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski informuję, że na piśmie stanowisko 
Prezydenta Miasta do Komisji nie dotarło, natomiast podtrzymuję to, co również mówiłem 
wcześniej, mianowicie kwestią jeszcze nie do końca przesądzoną jest obecność bądź nieobecność 
w CUWO szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Kwestia gimnazjów została przesądzona, 
a w przypadku przedszkoli stanowisko Prezydenta Miasta stanowisko się nie zmienia, bowiem 
przedszkola w opinii Prezydenta Miasta powinny zostać włączone do CUWO ze względu na fakt, 
że są włączane od 1 października. Sprawa jest otwarta. Jeżeli w tej kwestii oczekujemy zajęcia 
oficjalnego stanowiska to ja się zwrócę do Prezydenta Miasta w tej sprawie o przedstawienie na 
posiedzeniu Komisji ostatecznej decyzji organu wykonawczego. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski proszę mi wybaczyć, ale pan w tym momencie 
wytłumaczył stanowisko pana prezydenta lub pani prezydent, a my tego stanowiska jako komisja, 
jako radni nie otrzymaliśmy. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji. Minęły terminy, pan 
potwierdził, że żadnego pisma nie otrzymaliśmy. Może się Prezydent nie zgadzać z radnymi, to 
wynika z prawa i nie ma z tym problemu, tylko szkoda, że tego stanowiska nie ma, bo to tak jakby 
lekceważono stanowiska Rady Miejskiej, w zakresach, w których Prezydent może się nie zgadzać. 
Przypomnę tylko, że wszyscy zagłosowaliśmy jednogłośnie „za” tym stanowiskiem, co więcej pan 
Przewodniczacy sam je przygotował i dobrze by było dla naszego funkcjonowania żeby o takie 
stanowisko pan przewodniczący wystąpił, byłoby to okazaniem szacunku Radzie Miejskiej. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka akurat nie byłam na Komisji, kiedy to stanowisko 
było przyjmowane, ale wolałabym żeby pan radny nie używał słów, że pan prezydent odnosi się do 
radnych lekceważąco, bo chciałam przypomnieć, że na wielu komisjach są podejmowane 
stanowiska i nie zawsze to oznacza, że prezydent musi się ustosunkować na piśmie.  

Wiceprzewodnicząca p. Małgorzata Bartosiak myślę, że jest już najwyższy czas abyśmy mogli 
podyskutować na temat naboru do szkół i mam nadzieję, że najbliższa komisja będzie temu 
poświęcona. Druga prośba tyczy się informacji dot. tych 99 nowych etatów, które w naszym 
mieście miały powstać w związku z reformą. Dlatego też bardzo proszę o informacje dot. stanu 
kadrowego łódzkiej oświaty od września 2017, ilu nauczycieli dodatkowych zostało 
zatrudnionych, ilu nauczycieli zostało zwolnionych, ilu w związku z tą reformą podjęło decyzję o 
przejściu na emeryturę, (jaka jest tendencja w porównaniu z latami ubiegłymi), ilu nauczycieli 
dostało ograniczenia etatów i pracuje w mniejszym wymiarze godzin i ilu stało się tzw. 
nauczycielami obwoźnymi, czyli łączy etaty, ilu nauczycieli łączy etaty w dwóch szkołach i czy są 
przypadki, że nauczyciel również łączy etat w więcej niż dwóch placówkach oświatowych. Jeżeli 
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byłaby możliwość przedstawić to z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne to byłabym wdzięczna.  

Na kiedy taką informację możemy otrzymać? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka w tej chwili zbieramy jeszcze dane, 
dlatego że ruch kadrowy jeszcze trwa. Myślę, że w drugiej połowie września bylibyśmy gotowi. 
Jeśli chodzi o nabór to możemy przygotować dane w tym samym czasie.  

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka miałabym prośbę, aby na kolejne posiedzenia 
Komisji przygotować informacje nt. kosztów poniesionych na przygotowanie placówek 
edukacyjnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wiem, że takie wyliczenia były robione, 
ale prosiłabym z podziałem na placówki (też przedszkola) i koszty, co wchodziło w skład 
wyposażenia, czy było nowe wyposażenie, czy remont. 

Radna p. Anna Lucińska ponieważ rzecz dotyczy edukacji, chciałam poruszyć sprawę 
odpowiedzi na moją interpelację. Od dłuższego czasu staram się o środki na remont dwóch 
dachów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na ul. Żeromskiego, które są w 
poważnym stanie zdewastowania grożą zawaleniu się całości budynków. Otrzymałam odpowiedź 
od prezydenta Rosickiego, ale nie mam wątpliwości, że treść pisał Wydział Edukacji, dlatego 
zwracam się do pani dyrektor z pytaniem, ponieważ jest tu takie sformułowanie bardzo 
enigmatyczne, że mając na uwadze pogarszający się stan dachów miasto Łódź dołoży wszelkich 
starań, aby remont dawnej przędzalni i trzepalni został przeprowadzony możliwie jak najszybciej. 
Ja nie występowałam o remont budynków tylko o wygospodarowanie około 50 000 zł na remont 
dachów, na zabezpieczenie wnętrza budynków przed dalszą dewastacją, do czasu planowanej w 
2020 roku termomodernizacji. Oznacza to, że budynki te mają przetrzymać trzy zimy. Nie wierzę 
w to, że będzie to zrobione wcześniej, ale niemniej jednak proszę komisje o poparcie moich starań 
żeby jednak w tym roku około 50 000 zł mogło być wygospodarowane na zabezpieczenie tych 
dachów. Proszę o wsparcie moich działań i wyjaśnienie pani dyrektor, co to znaczy, że remont 
będzie przeprowadzony możliwie najszybciej. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka w moim odczuciu to znaczy, że 
w miarę posiadanych środków będziemy starali się zabezpieczać, zapewniać wszystkie zadania, 
które są związane z potrzebami remontowymi placówek. Nie pamiętam szczegółowo odpowiedzi, 
którą pani radna otrzymała, ale myślę, że taka była intencja. 

Radna p. Anna Lucińska czy znalazłoby się 50 000 zł, tak żeby można było zabezpieczyć te 
dachy przed zimą? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski pani radna, proszę przygotować w tej sprawie 
stanowisko dla Komisji, jeżeli pani formalnie zabiega o poparcie z naszej strony. Ja wielokrotnie 
sygnalizowałem potrzebę przede wszystkim w Wydziale Komunalnym obiecano, że te środki 
zostaną wygospodarowane. Dzisiaj, z odpowiedzi na interpelację wynika, że będzie o nie trudno. 
Proponuję żeby osoba, która przygotowuje odpowiedź na taką interpelacje poszła i sprawdziła jak 
to wygląda i do czego odnosi się udzielona odpowiedź. Myślę, że stanowisko będzie wsparciem 
dla pani działań, natomiast rozwiązania tego problemu należy upatrywać zarówno w Wydziale 
Edukacji jak i w środkach będących do dyspozycji Wydziału Budżetu. 

Radny p. Tomasz Głowacki chciałem wrócić do sprawy stanowiska Komisji w sprawie CUWO, 
bo mam wrażenie, że trochę się prześlizgnęliśmy po tym temacie. Wypadałoby, aby Prezydent 
Miasta przekazał nam odpowiedź na piśmie. Uważam, że jest to element lekceważenia, podobnie 
jak to, że pana prezydenta Treli nie ma na komisjach. Właściwie na żadnej Komisji nie ma 
wysokich przedstawicieli władzy wykonawczej i myślę, że chodzi też o autorytet Komisji 
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Edukacji. Myśmy podjęli to stanowisko jednogłośnie i tu nie chodzi o to, że radni opozycyjni coś 
przegłosowali i teraz czegoś żądają, tylko stajemy w obronie autorytetu Komisji Edukacji 
i chcielibyśmy, aby wszyscy radni tego autorytetu bronili. Tym bardziej, że stanowisko 
przygotował przewodniczący tej Komisji. Myślę, że musimy wyraźnie powiedzieć, że zostaliśmy 
zlekceważeni i musimy wyraźnie zażądać odpowiedzi od pana prezydenta. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka rozumiem, że pan radny mówi w swoim imieniu, bo 
ja nie uważam abyśmy zostali zlekceważeni.  

Radny p. Tomasz Głowacki jeżeli pani radna uważa się bardziej za element władzy 
wykonawczej, a nie władzy uchwałodawczej to ma pani do tego prawo, natomiast uważam, że 
powinniśmy stanąć w obronie Komisji Edukacji i jej stanowiska. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka po pierwsze stanowisko nie wyrażało opinii, że ktoś 
jest lekceważony czy nie, a pan próbuje teraz przyjmując stanowisko mówić, że rozciągnięte jest 
to na lekceważenie czy też nie przez prezydenta. Pan radny chyba też nie do końca sam wie, co 
przed chwilą przekazał. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski możecie prowadzić polemiki publicznie czy 
też nie, ale nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie CUWO. Natomiast faktem jest, że w tej 
sprawie Rada Miejska podjęła uchwałę, a z inicjatywą zmiany uchwały może wystąpić organ 
wykonawczy i chcę wyrazić opinię, że w moim przekonaniu taka korekta nastąpi. To nie jest 
informacja, która posiadłem, nikt mnie nie zapewniał, ani pani prezydent ani pan wiceprezydent. 
Twierdzę, że Nowelizacja tej uchwały powinna nastąpić, dlatego, że ruchy podejmowane przez 
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i szkół podstawowych są dwukierunkowe. Niektórzy 
dyrektorzy chcą wstąpić do CUWO, a nie mogą. Niektórzy chcą wystąpić i nie mogą, i nie dlatego, 
że nie chce tego Prezydent Miasta czy Wiceprezydent Miasta, tylko dlatego że Rada Miejska w tej 
sprawie przyjęła stosowną uchwałę. Ja idąc naprzeciw oczekiwaniom pana Tomasza Głowackiego 
odbędę jutro rozmowę, podczas sesji Rady Miejskiej, w tej sprawie i przekaże, jakie były uwagi 
czynione na posiedzeniu Komisji i w związku z tym nie widzę problemu, abyśmy do tego 
problemu wrócili.  

Chciałbym na jeszcze jeden temat zwrócić uwagę, oficjalnie o tym nie wiem, wiem tylko 
nieoficjalnie, że jest złożony projekt obywatelski uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie. I myślę, 
że temat w miesiącu wrześniu wróci. Przypomnę, że przedszkola do CUWO są włączane, zgodnie 
z naszą uchwałą od 1 października. Mamy, zatem 30 dni września i dwa sierpnia, aby w tej 
sprawie podjąć stosowną decyzję w formie nowelizacji uchwały. Myślę, że taka nastąpi, bo inaczej 
zamykalibyśmy drogę tym dyrektorom, którzy widzą potrzebę podjęcia przez nas decyzji w jedną 
bądź drugą stronę. 

Chciałbym poinformować, że planujemy do końca roku odbyć jeszcze siedem posiedzeń 
w terminach: 12 i 26 września, 10 i 24 października, 14 i 28 listopada oraz 12 grudnia, z tym, że 
jak będzie sesja budżetowa 27 grudnia to przewiduję posiedzenie jeszcze 19 grudnia. 

W porządku kolejnego posiedzenia, oprócz projektów uchwał będą dwa tematy: 

1. stan przygotowań łódzkiej oświaty do nowego roku szkolnego 2017/2018 w kontekście 
przygotowań wdrażających reformę od 1 września. To, co mogłoby się w tym materiale znaleźć 
zostało już wyartykułowane podczas naszej dyskusji. Chodzi głównie o obiekty, jakie prace, 
w jakim zakresie zostały podjęte, w jakim zakresie są zapewnione warunki edukacji. 

2. wyniki rekrutacji do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. 
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Wiceprzewodnicząca p. Małgorzata Bartosiak mam jeszcze jedną prośbę, a mianowicie 
rozszerzenie tego pytania pani radnej Moskwy – Wodniackiej, aby oprócz nakładów finansowych 
związanych z modernizacją budynków i przystosowaniem budynków, dołączyć koszty związane 
z odprawami, stanem nieczynnym nauczycieli. Czyli te wszystkie sprawy osobowe, które z tym są 
związane. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski mimo zapewnień nie 
otrzymałem informacji, o które prosiłem na poprzednim posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski materiał został przesłany do sekretarza 
Komisji natomiast nie potrafię powiedzieć, dlaczego nie trafił do pana. 

Ustalenia: Sekretarz Komisji został zobowiązany do sprawdzenia i przesłania materiałów panu 
Łukawskiemu.  

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski druga rzecz, to apel, 
o którym pan wspominał jest dostępny tylko i wyłącznie w formie skróconego sprawozdania 
z Komisji, myślałem, że to będzie osobny dokument.  

I chce powtórzyć to, co powiedziałem do dziennikarzy, że to jest wyraz buty i arogancji pani 
Prezydent, że nie szanują radnych, nie szanują przewodniczącego Komisji Edukacji z koalicyjnego 
SLD i nie szanują mieszkańców Łodzi, że nie zasługujecie państwo, już nie mówię o nas, na 
jakakolwiek odpowiedź.  

Na koniec chce powiedzieć, że jestem przewodniczącym obywatelskiej grupy inicjatywnej, która 
przygotowała przy pomocy kancelarii prawnej profesjonalny projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę z grudnia zeszłego roku. Ten projekt został złożony w odpowiednim czasie 1 sierpnia, 
mamy około 2500 podpisów, które zostały zweryfikowane pozytywnie, ale sprawa została 
poprowadzona tak, żeby to zniszczyć. Prawnik Urzędu zajął się tym dopiero w zeszłym tygodniu 
w piątek, właściwie to wczoraj nie w poniedziałek, bo jak powiedziano mi „wszyscy byli na 
urlopie”, przygotował odpowiedź negatywną, która nie pasuje w ogóle do złożonego dokumentu. 
Zarzuca nam błąd w nazwie uchwały, mimo ze na złożonym i potwierdzonym dokumencie jest 
nazwa prawidłowa taka, jaką wskazał sam radca prawny. Więc chodziło o to, żeby do tego nie 
dopuścić, żeby dyrektorzy, którzy nie chcą do CUWO, a jest ich ponad 50 w przedszkolach, ale 
i w podstawówkach, dostajemy też informacje, że to tylko jest przykrywka, że w najbliższych 
miesiącach pozostałe placówki w ten czy inny sposób zostaną zmuszone do wstąpienia do CUWO, 
bo wszystkie placówki według pani prezydent czy pana prezydenta mają być w CUWO. Stan 
bałaganu i braku organizacji w CUWO trwa, tam nawet pracownicy nie mają zakresu czynności. 
My zwróciliśmy się do inspekcji pracy, aby sprawdzili zasady zatrudnienia pracowników 
księgowych w CUWO. Także zostaje mi tylko mieć nadzieję, że skoro pan jest ważną osobą w 
SLD, że wie pan co mówi i że tylko wyłącznie wystarczy władzom miasta zniszczenie 
obywatelskiego projektu, a stanie się jawą co pan mówi.  

Chciałbym poprosić, wystąpię o to na piśmie, w imieniu komisji szkolnych należących do Komisji 
Górna – Widzew, od kwietnia trwa zwalnianie pracowników obsługi i administracji, zgodnie ze 
słowami pani prezydent, że nie widzi powodu, dla którego praca w oświacie ma chronić przed 
bezrobociem. Miały być rozmowy, w czasie wakacji, miały być rozmowy pod koniec wakacji, ale 
nic takiego się nie stało. Pracownicy są zwalniani, a na ich miejsce nie są zatrudniani nowi. Jest to 
sprzeczne z porozumieniem, które Solidarność podpisała jeszcze z prezydentem Kropiwnickim w 
sprawie pieniędzy przekazywanych do placówek. Występuję w imieniu swojej komisji i chciałbym 
zasygnalizować, jeżeli to będzie możliwe, żeby na przyszłej komisji o tym mówić.  
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski pragnę poinformować, że stanowisko nie jest 
załącznikiem do protokołu, zostało przekazane w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady 
Miejskiej po posiedzeniu w dniu 6 lipca. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski pani dyrektor była 
uprzejma i przesłała mi skrót to, co jest dostępne, streszczenie obrad, bo tylko tyle ma Wydział 
Edukacji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski nie mogę pozostawić bez uwag ze swojej 
strony inicjatywy obywatelskiej, bo również mogę powiedzieć, że wiem, kto jest szefem 
inicjatywy obywatelskiej, wiem ile mniej więcej osób podpisało, ale treści również nie 
otrzymałem. W związku z tym nie mogę się merytorycznie do tej sprawy odnieść. Jeżeli najbliższe 
dni pozwolą na wyjaśnienie tej sprawy to na pewno na posiedzeniu 12 września do sprawy 
wrócimy.  

Innych spraw nie zgłoszono. 

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


