
DPr-BRM-II.0012.2.7.2020                 Protokół Nr 32/V/2020 
posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 26 maja 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -   10 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 p. Sylwester Pawłowski 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 31/V/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 – druk nr 
74/2020. 

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.  

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w punktu 1a. w brzmieniu: 

 

1a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 58/2020. 

oraz  punktów 3a. i 3b. w brzmieniu: 

3a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 
2020 rok – druk nr 122/2020. 

3b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 123/2020. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 31/V/2020 z dnia 12 maja 2020 r.  

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

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 31/V/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 31/V/2020 z dnia 12 maja 2020 r. 

 

Ad pkt 1a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 58/2020. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski omówił projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy nie prościej byłoby nadać nowy statut w 
związku z reformą systemu edukacji i faktem, że będzie nowa kadencja, bo po raz kolejny zmieniamy 
uchwałę, a załącznik przyjmuje praktycznie rzecz biorąc zupełnie nowy kształt. Jest w nim dużo 
zmian. Pytanie jest takie, może nie ma co się odwoływać do poprzednich uchwał, a w 2020 roku 
przyjąć uchwałą Rady Miejskiej nowy statut? 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski: my też z panią dyrektor 
mieliśmy te wątpliwości, prawnicy wypowiedzieli się, że nie ma możliwości uchwalenia statutu 
można tylko nowelizować istniejący. Jest to jedna forma załącznika, która jest nowelizowana.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pragnę poinformować pana przewodniczącego, 
że w punkcie ostatnim dokonamy wyboru przedstawicieli komisji, którzy wejdą w skład Komisji 
Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 58/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 58/2020. 

 

Ad pkt 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła sprawozdanie. 

Dochody opisane są w książce budżetowej od str. 136 do 141, łączna kwota planowanych dochodów 
to 40 345 510 zł, wykonanie na poziomie 40 203 711 zł. Największe tytuły, z których placówki 
oświatowe osiągają dochody to odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę 
programową, i tu wykonanie wynosiło 4 556 778 zł; odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w 
przedszkolach 18 129 185 zł; odpłatność za zakwaterowanie dzieci i młodzieży w bursach 706 290 zł, 
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odpłatność za wyżywienie w bursach, szkołach, każde wyżywienie poza wyżywieniem 
w przedszkolach to kwota dochodu 10 126 473 zł.  

Wydatki – zadania zlecone opisane w książce budżetowej od str. 869 do str. 870. Wydatki tzw. 
bieżące to str. Od 358 do 473, wydatki majątkowe od str. 683 do 711, i porozumienia str. 896. 

Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Wydatki z grupy dotacje, budżet po zmianach wynosił 174 108 474 zł, z czego wykonanie 
173 176 118 zł.  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych– budżet 15 424 412 zł, wykonanie 13 972 709 zł 

Wynagrodzenia i składki – budżet 846 904 703 zł, wykonanie 842 389 679 zł. 

Zadania statutowe – budżet 174 242 907 zł, wykonanie na poziomie 168 259 357 zł. 

Wydatki związane ze środkami zewnętrznymi, środki unijne – budżet 62 635 085 zł, wykonanie 
35 654 079 zł.  

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – budżet po zmianach 24 783 319 zł, wykonanie 
20 582 997 zł. 

Zadania zlecone wykonanie na poziomie 4 297 521 zł.  

Porozumienia wykonanie 1 803 353 zł.  

Łącznie budżet Wydziału Edukacji – 1 304 935 404 zł, z czego wydatki zostały zrealizowane na kwotę 
1 280 135 818 zł. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy jest wyliczona łączna kwota wartości 
projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach? 

Drugie pytanie dot. tego samego tematu, ale w kontekście budżetu obywatelskiego, nie tylko w 
rozumieniu wydatków majątkowych budżetu obywatelskiego, ale i również tak zwanych projektów 
miękkich.  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o projekty unijne to liczone łącznie 
bieżące i majątkowe to jeśli chodzi o plan, czyli zapisy budżetowe, to zamykały się łączną kwotą 
70 427 451 zł, wykonanie według stanu na koniec roku wynosiło 41 744 264 zł. Realizowanych było 
łącznie 136 projektów z czego 133 były to tak zwane projekty miękkie, a 3 projekty infrastrukturalne. 
Natomiast w układzie książki budżetowej, ponieważ tam jest troszeczkę inny układ, jest w układzie 
zadaniowym, zadań zapisanych jest 157, z czego 133 to są zadania bieżące i 24 zadania majątkowe. 
Budżet obywatelski – zadania realizowane przez placówki oświatowe, łącznie realizowane były 64 
zadania, 37 było realizowanych jako zadania bieżące – na kwotę 4 037 122 zł, 27 jako majątkowe – na 
kwotę 10 727 557 zł. Wykonanie odpowiednio - zadania bieżące 3 226 478 zł i zadania majątkowe 
9 021 185 zł. Łącznie z budżetu obywatelskiego wydatkowano 12 247 664 zł. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ja o te dwa wątki poprosiłem żeby przełożyć je 
na łączną wartość, żebyśmy mieli świadomość, że nie realizujemy jedynie zadania wynikającego z 
procesu dydaktyczno – wychowawczego przypisanego poszczególnym placówkom, ale również 
wydajemy olbrzymie pieniądze dodatkowo na edukację łódzką i nie ma możliwości zatem abyśmy 
patrzyli tylko i wyłącznie na wydatki edukacyjne przez pryzmat funkcjonowania instytucji 
oświatowych, placówek, szkół, przedszkoli i innych, których jest ponad 300. 

Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dwa zdania komentarza, otóż praktycznie rzecz 
biorąc w istotnych pozycjach dotyczących poszczególnych wydatków w trakcie roku budżetowego 
środki przeznaczane na edukację zwiększone zostały od 6% w przypadku przedszkoli poprzez 
niespełna 7% w przypadku szkół podstawowych, prawie 14% w przypadku techników i prawie 19% w 
przypadku liceów ogólnokształcących. Po raz kolejny rodzi się zatem pytanie czy nie możemy sobie 
pozwolić na etapie przygotowania projektu budżetu na dany rok by ten budżet został tak 
przygotowany, aby jego powiększanie o znaczące kwoty w trakcie realizacji nie było konieczne. W 
moim przekonaniu wokół edukacji coraz bardziej zaczyna rosnąć mit, że ona jest coraz bardziej 
kosztowna, że ciągle musimy do niej dopłacać. Gdybyśmy przygotowali projekt budżetu zgodnie z 
realizacją ostatniego budżetu (adresuję to do pani dyrektor Małgorzaty Wojtczak) okazać by się 
mogło, że zamiast dokładać w trakcie roku budżetowego byśmy oszczędzali na edukacji. I ten ciągły 
mit, że edukacja jest kosztowna i musimy do niej ciągle dokładać, być może zostałby zastąpiony 
innym stwierdzeniem, że może udało się coś zaoszczędzić. Może zrezygnowaliśmy z jakiś zadań 
edukacyjnych, albo okazały się one mniej kosztowne niż zakładaliśmy. I wtedy mielibyśmy do 
czynienia z opinią na temat edukacji w kategoriach realnych potrzeb i realizacji, a nie przez pryzmat 
ciągłych potrzeb i ciągłego zwiększania w ciągu roku budżetowego.  

Bo gdybyśmy wrócili dzisiaj do naszej dyskusji, która miała miejsce przy uchwalaniu budżetu na rok 
2020, to pojawiały się podobne głosy. Myślę, że jak będziemy sprawozdawać rok budżetowy 2020 to 
będziemy mieć do czynienia z podobną sytuacją jak dzisiaj. Krótko mówiąc wizja olbrzymich, ciągle 
rosnących nakładów na edukacje będzie podtrzymana. A edukacja nie jest czymś szczególnym, czymś 
wyjątkowym. Jest naszą codziennością, do której należy podejść w sposób rzetelny i w taki jaki ona 
faktycznie za sobą niesie, a nie budować go wokół edukacji, oceny że jest bardzo kosztowna i ciągle 
wymaga od samorządu dokładki w postaci nowych środków finansowych.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: Wydział 
Gospodarki Komunalnej realizuje dwa przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące termomodernizacji 
(str. 84). Pierwsze zadanie to Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów 
edukacyjnych miasta Łodzi – wykonanie na poziomie 74%. Warto zauważyć, że po zweryfikowaniu 
przez Urząd Marszałkowski pod koniec ubiegłego roku wniosku o odpłatność, w tym roku już 
wpłynęło prawie 300 000 zł więc jak tę kwotę dodamy to wykonanie mamy na poziomie praktycznie 
100%.  Drugie zadanie Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych – 
etap I, dochody zrealizowaliśmy w 100%, czyli dochodów wpłynęło do miasta w wysokości prawie 
13 000 000 zł.  

Jeśli chodzi o kwestie wydatkową, to są trzy zadania na str. 713. Jest to termomodernizacja, 
racjonalizacja zużycia energii też w dwóch zadaniach, te zadania zostały wykonane w 100% czyli 
zakres rzeczowy został wykonany. Jedyne zadanie, które zostało wykonane w 50% jest to 
termomodernizacja tzw. wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie. Są to wydatki przeznaczone na 
cały projekt realizacji przedsięwzięcia, w związku z powyższym w tym roku 2020 te środki, które były 
niewykonane w 2019 roku zostały odtworzone, to są wydatki, które są na tak zwane okoliczności 
nieprzewidywane, których nie można było objąć projektem o dofinansowanie.  

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 
2019 – druk nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 
nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
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Ad pkt 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 – druk 
nr 74/2020. 

Kierownik w Wydziale Ksi ęgowości p. Anna Urbaniak przedstawiła Informację w zakresie 
zainteresowań Komisji Edukacji. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Komisja przyjęła Informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019 – 
druk nr 74/2020. 

 

Ad pkt 3a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 122/2020. 

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

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 122/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 122/2020. 

 

Ad pkt 3b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 123/2020. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu 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 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 123/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 123/2020. 

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący poinformował o pismach skierowanych do Komisji:  

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi skierował do Komisji pismo w sprawie wytypowania 
radnych do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej (DPR-BRM-II.0005.2.52.2020). 

Radny p. Krzysztof Makowski i radny p. Damian Raczkowski zgłosili swoje kandydatury do składu 
Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  
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Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  wytypowała radnych: p. Krzysztofa Makowskiego i  p. Damiana 
Raczkowskiego do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

2. Przedstawiciel operatora PLAY przesłał obszerną dokumentację w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany zasilania anten Spółki P4 oraz opisał trudności współpracy z dyrekcją XVIII LO (DPr-BRM-
II.0005.2.56.2020). 

Ustalenia: Wydział Edukacji został poproszony o podjęcie rozmów wspierających operatora oraz 
o przygotowanie wyjaśnienia w sprawie. 

3. Pracownicy placówek oświatowych, szkół, przedszkoli przesyłają pisma w których wyrażają protest 
przeciwko decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach 
Oświatowo – Wychowawczych, Prowadzonych Przez Miasto Łódź (DPr-BRM-II.0005.2.57.2020). 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: prosiłbym radnych o zapoznanie się z tymi 
pismami, ponieważ po przerwie wakacyjnej staniemy jako przedstawiciele organu stanowiącego  
przed koniecznością podjęcia tego tematu, gdyż podejrzewam, że w ślad za wypowiedzeniem  
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego będą podejmowane przez stronę społeczną jak i przez Miasto 
rozmowy, które będą porządkować pewne kwestie jakie wraz z wypowiedzeniem zostały wycofane 
z obrotu codziennego. Przypomnę tylko, że układ obowiązuje przez sześć miesięcy, do końca 
listopada i mam nadzieję, że do tego czasu zarówno Prezydent jak i Rada Miejska będzie miała okazję 
by wrócić do tematu i sprawy pracownicze podjąć w sposób z jednej strony określony możliwościami 
finansowymi miasta, z drugiej strony wychodzący naprzeciw oczekiwaniom dość dużej rzeszy 
pracowników administracji i obsługi łódzkich placówek oświatowo – wychowawczych.  

Radny p. Krzysztof Makowski: czy Wydział już wie jak będzie wyglądało przygotowanie do 
wypoczynku letniego, czy jest jeszcze za wcześnie, aby o tym rozmawiać? Czy macie jakieś 
wytyczne? Czy są środki na wypoczynek letni gdyby się okazało, że będą odblokowane? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : środki są zabezpieczone w budżecie. Co 
prawda na ten moment są zablokowane, ale to nie znaczy, że one zniknęły. Na ten moment nie ma też 
możliwości, aby je wydatkować. Myślę, że do końca tygodnia lub na początku kolejnego będzie 
decyzja, dlatego że czekamy na wytyczne z Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizacji zbiorowych 
form wypoczynku. Na dziś nie ma jeszcze takich wytycznych.  

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: dwadzieścia parę lat temu nasza Komisja Solidarności była 
pierwszą, która w wolnej Polsce doprowadziła do odtworzenia samorządu uczniowskiego i to co 
państwo teraz macie to jest ciąg dalszy tego, co my żeśmy na początku lat osiemdziesiątych tworzyli, 
wtedy też doprowadziliśmy do pierwszych wyborów przedstawicieli szkół. Wtedy też po raz pierwszy 
i do tej pory ostatni się spotkałem z sytuacją żeby ktoś kto kandyduje głosował sam na siebie i się 
potem jeszcze tym chwalił.  

Druga sprawa to mam pytanie do przedstawicieli Wydziału Edukacji, bo przedszkolanki pytają o to, 
czy są już decyzje w sprawie pracy w czasie wakacji? Czy grupy będą mieszane z innymi 
przedszkolami, czy to będą tylko dzieci z danego przedszkola? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie ma w tej chwili jeszcze decyzji jak będą 
pracowały przedszkola w czasie wakacji, dlatego że nie wszystkie przedszkola są już uruchomione, 
czekamy na wyniki badań. Przedszkola pracują w reżimie sanitarnym czyli 12 dzieci w grupie, 4 
metry na dziecko. Trudno jest przewidzieć jaki będzie reżim w wakacje. Wiemy, że jest bardzo późno, 



 

 7

rodzice pytają, pracownicy, natomiast sytuacja jest na tyle wyjątkowa i nietypowa, że na ten moment 
nie ma jeszcze decyzji jak będą przedszkola pracowały w wakacje. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie wiemy również jakie będzie faktyczne 
zapotrzebowanie, bo byliśmy w stanie zawsze przewidzieć jak duża grupa rodziców będzie chciała w 
okresie wakacji skorzystać z miejsc w przedszkolach dla swoich dzieci. Natomiast dzisiaj nie wiemy 
ile rodzin wyjedzie poza Łódź, ile zostanie, kto będzie jak pracował i myślę, że to będzie bardzo 
złożony proces zanim dojdziemy do konkretnych decyzji w tej sprawie. W moim przekonaniu, w 
pierwszej kolejności trzeba byłoby zorientować się jakie jest faktyczne zapotrzebowanie, a potem pod 
to zapotrzebowanie dostosować konkretne placówki.  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : my rzeczywiście się nad tym zastanawiamy i 
sprawdzamy jakie jest zapotrzebowanie, bo z jednej strony sprawdzaliśmy przed uruchomieniem 
przedszkoli jakie jest zainteresowanie i ilu rodziców byłoby chętnych na skorzystanie z opieki 
przedszkolnej dla dzieci w reżimie. Z drugiej strony każde przedszkole jest w stanie przyjąć określoną 
tylko liczbę dzieci, aby zapewnić bezpieczeństwo więc różnica pomiędzy oczekiwaniami rodziców 
a możliwościami jakie mają budynki, pomieszczenia żeby zachować dystans, żeby zapewnić dzieciom 
bezpieczeństwo. Dochodzi jeszcze fakt, że w przedszkolach dotychczas uruchomionych przebywanie 
dzieci w placówkach jest niewielkie.  

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: czy pan przewodniczący może nam powiedzieć ile osób 
może wejść na balkon Dużej Sali Obrad jak będzie posiedzenie Komisji Edukacji czy sesja Rady 
Miejskiej? Ponieważ tak jak przejęcie pieniędzy z funduszu zdrowotnego przez panią Prezydent i 
wypowiedzenie układu zbiorowego dla pracowników niepedagogicznych pracownicy odebrali jako 
formę podziękowania pani prezydent za to, że 70% łodzian, a wśród pracowników edukacji pewnie 
90% głosowało za nią na prezydenta to w tej chwili chcieli podziękować pani prezydent za to, że 
zabiera fundusz zdrowotny. I drugie, pracownicy obsługi i administracji chcieliby podziękować pani 
prezydent i władzom miasta za to, że wypowiedziany został układ zbiorowy i pracownicy obsługi i 
administracji wylądują na bruku, bo jak będzie wypowiedziany skutecznie układ zbiorowy to jest 
zabranie co najmniej ¼ wynagrodzenia, to jest tez zlikwidowanie związków zawodowych, nawet tych, 
które współdziałają z SLD i są podpisane w sojuszu wyborczym czyli ZNP. Ludzie rozumieją, że chce 
się zniszczyć Solidarność, ale dlaczego też uderza się w ZNP, które jest sojusznikiem SLD, które 
rządzi miastem. Jeżeli to się wprowadzi w życie to część ludzi pójdzie na emeryturę, część zostanie 
wyrzucona z pracy do firm sprzątających, część machnie ręką na związki zawodowe. Realizacja tych 
dwóch planów, wrogie przejęcie funduszu zdrowotnego i wypowiedzenie skuteczne układu 
zbiorowego przeorze praktycznie całą oświatę i wszystkie dotychczasowe stosunki, układy, 
zależności, przyzwyczajeni, sukcesy panujące w oświacie. Staniemy się masą bezwolnych, oddanych 
całkowicie pani prezydent żywych narzędzi.  

Chce powiedzieć jeszcze raz, że próba wrogiego przejęcia funduszu zdrowotnego przez władze miasta 
jest negatywnie odbierana przez wszystkich pracowników oświaty niezależnie od tego jakiego koloru 
maja poglądy. Jest niesłychanym, bezprawnym, chociaż zgodnym z prawem, ale nieludzkim 
postępowaniem pani prezydent. Tak samo zlikwidowanie układu zbiorowego jest praktyczną 
realizacją słów pani prezydent, która była łaskawa powiedzieć w małej sali obrad kilka lat temu, że nie 
widzi powodów dla których praca w oświacie miałaby chronić przed bezrobociem. Wyrzucenie na 
bruk woźnych, kucharek, sprzątaczek i wprowadzenie firm sprzątających spowoduje ogrom 
nieszczęść, mimo że niektórzy, co nie znają istoty funkcjonowania SLD maja złudzenia, nie mogą 
zrozumieć jak organizacja, która formalnie mówi, że ma krzywdę ludzką na uwadze może dopuścić 
się tak strasznego czynu. To czy Komisja może znajdzie czas po wakacjach, to może już być po 
wszystkim. Pani prezydent bardzo mądrze to zrobiła dla siebie wybierając taki moment na te swoje 



 

 8

decyzje. Jesteśmy w domach, jesteśmy rozproszeni, formalnie nie możemy protestować, ale my 
będziemy protestować. Wyjdziemy na ulicę wbrew wszystkiemu, podziękujemy radnym, pani 
prezydent za to co nam robią. I w tej chwili kiedy jesteśmy w takiej sytuacji pani prezydent taki 
prezent daje. Ja nie głosowałem na panią Zdanowską i tego nie ukrywam, ale większość pracowników 
oświaty ma lewicowe poglądy i głosowała i w tej chwili dostaje podziękowania. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: myślę, że ta pandemiczna wizja przyszłości 
pracowników administracji i obsługi łódzkiej oświaty jest troszeczkę na wyrost czyniona i nie 
możemy podchodzić do tego w tak katastroficzny sposób, jak to pan przewodniczący czyni. Choć 
pandemia jest wokół nas i ma pan prawo przenieść ten aspekt na to co nas czeka w miesiącu grudniu. 
Chcę zwrócić uwagę, że mamy czas na podjęcie stosownych rozwiązań i ja jestem święcie 
przekonany, że pani prezydent taka rozmowę ze stroną związkową podejmie jak do tej pory zawsze to 
czyniła. Pytanie tylko jaki kompromis uda się osiągnąć w tych rozmowach mamy na to kilka miesięcy, 
a ponieważ później Rada Miejska jest podmiotem, który wyraża ostateczną wolę w tej sprawie, 
dlatego ja mówiłem to na ostatnim posiedzeniu i powtórzę dzisiaj, nie wyobrażam sobie żeby komisja 
mogła najpierw współuczestniczyć przy tworzeniu prawa, a potem to prawo przyjmować. Stąd też 
będziemy obserwować jako komisja co się będzie działo między zainteresowanymi stronami, 
będziemy prosić o bieżące informacje tak jak to miało miejsce w przypadku regulaminu dodatków 
funkcyjnych, regulaminu nagród i wyróżnień dla nauczycieli. I jeśli na etapie roboczym będą 
zakończone prace to wtedy komisja się włączy i mam nadzieje, że zasugeruje również swoje zdanie w 
tej sprawie, co niniejszym kiedyś przecież czyniła. Natomiast pytając o balkon, myślę że jeśli zostaną 
spełnione procedury, pan przewodniczący, który dzisiaj jest z nami i przysłuchuje się posiedzeniu 
komisji, jako gospodarz posiedzenia Rady podejmie decyzje w taki sposób aby pogodzić 
przysłowiowy ogień i wodę czyli możliwości lokalowe z możliwościami bezpieczeństwa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski: odpowiadając na pytanie o 
dostępności dużej sali obrad dla mieszkańców, publiczności i mediów jest decyzja Wojewody 
Łódzkiego z końca marca o możliwości ograniczenia przez przewodniczącego organu kolegialnego 
dostępu w związku z pandemią i do tej pory stosowaliśmy się do tych zapisów. A więc do dużej sali 
obrad nikt nie miał możliwości wstępu, tylko radni siedzący w odpowiedniej odległości. Do momentu, 
kiedy są obostrzenia nadal obowiązujące Covid19 byłbym daleki od tego, aby organizować protesty, 
bo rozumiem, że w tej formie chcieliby państwo wystąpić na górze. Poza tym nadal obowiązuje 
wydane zarządzenie pani prezydent o zamknięciu budynku dla mieszkańców i z tego co wiem ostatnie 
zarządzenia dot. dostępu do budynku, a więc do obsługi mieszkańców, polegają na tym, że nawet 
jeżeli następuje umówienie się mieszkańca z danym urzędnikiem to nie odbywa się to w biurze 
urzędnika tylko urzędnik udaje się do wyznaczonego przez osobę nadzorującą jednostkę Urzędu 
Miasta miejsca, z zachowaniem oczywiście wszystkich rygorów bezpieczeństwa. Dlatego 
wpuszczenie mieszkańców i przemieszczanie się po całym budynku UMŁ stałoby w sprzeczności z 
zarządzeniem pani prezydent. Ja będę oczywiście kontaktował się z prawnikami na temat zachowania 
jawności pracy Rady Miejskiej. Ja będę się kontaktował jeżeli oczywiście będziecie państwo 
oczekiwali takiej informacji. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: z wielkim zaskoczeniem przyjąłem tę 
dramaturgię i ten dramatyczny scenariusz niczym dobrego dramatu rodem z Hollywood jaki 
przedstawił pan przewodniczący. Chciałem zaznaczyć, że Łódź jest jednym z ostatnich miast które 
posiadało porozumienie, które nazywało się Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Inne miast go 
nie mają i jakoś pracownicy techniczni, administracyjni na bruk nie wylatują i funkcjonuje to dobrze. 
Druga rzecz jest taka, że przecież jak pan przewodniczący również zauważył czas mamy do końca 
listopada i z tego co wiem są już przygotowywane rozmowy, w związku z tym będziecie mieli 
państwo  jako związki zawodowe niezależnie od tego kto z kim współpracuje (zapis nieczytelny) i 
zawsze to powtarzam w środowisku nauczycieli, że jesteście bardziej podzieleni niż jakiekolwiek inne 
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środowisko i dlatego nigdy wam się nic nie udało wywalczyć. I państwo głównie z ZNP pamiętacie 
moje słowa, ze zawsze powtarzam, że jeśli będziecie się publicznie, przy komisji, między sobą  
oceniać kto z jaką partią współpracuje a z jaką nie, to nigdy do niczego nie dojdziecie.  

Kiedy wspieram związki zawodowe to związki zawodowe o tym wiedzą natomiast w tej kwestii mam 
trochę inne zdanie, ale po to jest komisja, po to są pracownicy Urzędu, po to jesteście Wy jako 
przedstawiciele grupy zawodowej jaką są nauczyciele żeby wspólnie usiąść do stołu i negocjować, 
dyskutować, mamy pół roku na to, aby pogodzić dwie strony Urząd Miasta i finanse jakie są coraz 
bardziej systematycznie ograniczane oraz potrzeby, które prezentowane będą przez związki 
zawodowe. Dlatego nie wylewajcie dziecka z kąpielą, podejmijcie rozmowy i podejdźcie do tego z 
dobrym nastawieniem.  

Przewodniczący Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź-
Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: pani prezydent nie chce rozmawiać.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: pani Wiceprezydent Małgorzata Moskwa – 
Wodnicka, z tego co wiem, zapowiada takie rozmowy ze związkami, dlatego radziłbym żeby pan 
trochę poczekał jeżeli będą to mam nadzieję, że Solidarność czynnie się włączy i nie będzie 
bojkotowała jak to ma w zwyczaju, bo idąc pana retoryką, pani prezydent nie reprezentuje tej opcji, 
z którą wy współpracujecie i liczę na to, że już po wakacjach dostaniemy rozwiązanie, które zadowala 
obie strony. Naprawdę apelowałbym o to, aby na samym początku rozmów nie atakujmy się, 
bo miasto jak pan słusznie zauważył, ma do tego prawo żeby wypowiedzieć ten układ. Pani prezydent 
z tego prawa skorzystała, teraz miejmy nadzieje, że ta współpraca będzie układała się dobrze 
i usiądziemy do stołu i tyle.  

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji  podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 
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