
Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 
Rady Miejskiej w Łodzi 
 
DPr-BRM-II.0012.20.3.2021 

Protokół nr 3/V/2021 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 maja 2021 r.  

 
posiedzenie on-line 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   12 radnych  
 
nieobecnych  -   0 
         
 
oraz zaproszeni goście. 
 
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski. 
 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 2/IV/21  z dnia 28 kwietnia 2021 r.   

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2020 rok – druk  

nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – druk  

nr 94/2021. 

5. Sprawy różne i wniesione.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  



 

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że w ramach spraw różnych zostanie 

zaprezentowana informacja na temat na temat sytuacji w łódzkich placówkach oświatowych 

po powrocie uczniów do szkół. 

 

Ad pkt 1 Przyj ęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji  poddał porządek obrad pod głosowanie.  

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw” i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”   jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.  

 

 
Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 27/IV/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.   

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała powyższy protokół. 

 

Ad pkt 3 – Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2020 

rok – druk nr 93/2021 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że w związku z tym, że Doraźna Komisja działa od  

14 kwietnia 2021 r. a ocena wykonania budżetu dotyczy 2020 r. zostało skierowanie 

zapytanie do Biura Prawnego, czy Komisja powinna wyrazić swoją opinię na temat 

wykonania budżetu za 2020 r.  Zgodnie  z opinią prawną Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Miasta Łodzi za 2020  r. powinno być rozpatrzone przez komisje bez rozróżnienia na komisje 

stałe i doraźne. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał, czy radni zgłaszają pytania  

i uwagi do Sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie merytorycznych zainteresowań 

Komisji. Radni nie zgłosili uwag. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  o przedstawienie dochodów i wydatków Ośrodka.  

 



Dochody i wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił  

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Andrzej Kaczorowski  

Sprawozdanie stanowi  załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Komisja w głosowaniu 

przy 11 głosach „za”,  przy braku  głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”,   

pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Ad pkt 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2020 do 

31.12.2020 – druk nr 94/2021. 

 

Informacja została udostępniona radnym za pośrednictwem Aktówki.  

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji. 

 

Ad pkt 5 -  Sprawy wniesione i wolne wnioski 

W ramach  spraw różnych informację na temat na temat sytuacji w łódzkich placówkach 

oświatowych po powrocie uczniów do szkół przedstawił p.o. Zastępcy  Dyrektora Wydziału 

Edukacji  p. Piotr Szymański: Zacznę od zabezpieczenia dzieci po powrocie do szkół.  

W każdej placówce dyrektor jest organizatorem działań wspierających dla dzieci  

i w minimalnej wersji są to zajęcia z wychowawcą, w maksymalnej- zajęcia integracyjne  

i indywidualne konsultacje dla nauczycieli, spotkania z rodzicami, opieka psychologiczno-

pedagogiczna dla uczniów. Są szkoły, które skupiają się tylko na zajęciach z pedagogiem, są 

takie, które skupiają się na zajęciach z wychowawcą, są także i takie szkoły, które skupiają się 

na współpracy ze specjalistami. W przypadku szkół podstawowych w większości placówek,  

w 56 nie są robione sprawdziany, 5 szkół odpowiedziało, że szkoła w większości robi 

sprawdziany ale nie wystawia z nich ocen, 4 szkoły odpowiedziały, że szkoła robi 

sprawdziany i wystawia oceny, 25 szkół odpowiedziało, że szkoła wystawia oceny na innej 

podstawie.  



W przypadku szkół ponadpodstawowych, 25 placówek nie robi sprawdzianów, 0 placówek, 

które robią sprawdziany  i nie wystawiają ocen, 8 placówek zadeklarowało, że robią 

sprawdziany i wystawiają oceny i 13 placówek, że w większości nie robią sprawdzianów i nie 

wystawiają ocen. Jeśli chodzi o pytanie, czy szkoła organizuje spotkania z rodzicami w 

związku  

z powrotem uczniów do szkół. W 42 placówkach zorganizowano takie spotkania, w 48 nie 

zorganizowano jeszcze takich spotkań. W szkołach ponadpodstawowych, w 13 placówkach 

zorganizowano takie spotkania, w 33 nie odbyły się takie spotkania. Jeśli chodzi o organizację 

zajęć w szkołach podstawowych – w 62 szkołach zajęcia są zorganizowane tak, że część 

uczniów korzysta z nauki stacjonarnej a część ze zdalnej, w 11 szkołach zostało to 

zorganizowane w ten sposób, że danego dnia część oddziałów z poziomu danej klasy uczy się 

zdalnie a część stacjonarnie. W 13 placówkach zorganizowano zajęcia w ten sposób, że część 

całych klas danego dnia uczy się zdalnie a część stacjonarnie. W jednym przypadku mamy 

szkołę, która posiada tylko klasy 1-3 i w zasadzie jej ta ankieta nie dotyczyła. Generalnie 

szkoły zaplanowały te dwa tygodnie i będą trzymały się ustalonego grafiku zajęć. Pewnym 

zawieszeniem będzie przyszły tydzień kiedy będą odbywały się egzaminy dla klas ósmych.  

W wielu szkołach są to dni rektorskie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zapytał: jak wygląda sytuacja uczniów 

klas ósmych. Czy uczniowie przychodzą do szkoły czy pozostali w domach do czasu 

egzaminu? 

 

P.o. Zastępcy  Dyrektora Wydziału Edukacji  p. Piotr Szymański: Przychodzą do szkoły. 

Jest to uzależnione od tego jaka organizację zajęć przyjęła dana szkoła.  

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: Miałem okazję być w szkole 

podstawowej nr 34 i jestem bardzo podbudowany zachowaniem rady pedagogicznej. Tam 

przyjęto tak zasadę, że oceny są już wystawione i mogą poprawiać się tylko ci uczniowie , 

którzy chcą podnieść oceny. Na kolejne posiedzenie w czerwcu poproszę o przygotowanie 

danych dotyczących frekwencji uczniów.  

Rozmawiałem z p. Wiceprezydentem Wieczorkiem w sprawie miejskiego zespołu żłobków  

w kontekście żłobków zbudowanych Na Janowie-Olechowie i Nowosolnej.  Gdyby była 

możliwość odwiedzenia takiej placówki, oczywiście w reżimie sanitarnym, w godzinach 

popołudniowych, po 16.00, czy byliby państwo gotowi. Informacje proszę przesłać drogą 



elektroniczną. Mam jeszcze pytanie do Wydziału Zdrowia- jak wygląda kwestia edukacji 

seksualnej w szkołach? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowie i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: mamy 

przygotowane zarządzenie i postaram się aby jak najszybciej poszło do legislacji, aby  w 

okresie wakacyjnym była możliwość przeprowadzenia zajęć. Myślę, że pod koniec czerwca 

zostanie wyłoniony realizator zadania.  

 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 26 

maja 2021 r. i  zostanie zaprezentowana informacja na temat Rodzicielstwa Zastępczego w 

Łodzi oraz sytuacji w łódzkich placówkach oświatowych po powrocie uczniów do szkół. 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
 
Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 
 
 

 

 

 


