
 

DPr-BRM-II.0012.2.4.2021  Protokół Nr 50/III/2021 

posiedzenia Komisji Edukacji 

on-line 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 2 marca 2021 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  11 radnych 

obecnych   -    8 radnych 

nieobecnych   -    3 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 49/II/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej, na okres 20 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Krochmalnej 15 – druk nr 35/2021. 

3. Informacja Wydziału Edukacji nt. przebiegu szczepień pracowników łódzkich placówek 
oświaty. 

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 otworzył posiedzenie Komisji.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 49/II/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został udostępniony 
w aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do jego zapisu? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 49/II/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 49/II/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicy Krochmalnej 15 – druk nr 35/2021. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: 
przedstawiła projekt uchwały. 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w drodze 
bezprzetargowej, na okres 20 lat, dotyczy części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Krochmalnej 15, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Klubu Sportowego "KOKORO" Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjno-
oświatowej – szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. 

Części nieruchomości proponowane do dzierżawy stanowią własność Miasta Łodzi. Zgodnie 
z wypisem z ewidencji gruntów powyższe części nieruchomości położone są w obrębie  
G-15, oznaczona jako działka nr 118/9 o powierzchni 1505 m2 oraz działka nr 118/32 o powierzchni 
8285 m2. Części nieruchomości zabudowane są trzykondygnacyjnym budynkiem – szkołą, 
o powierzchni użytkowej 4 977 m2. Główny budynek połączony jest parterowym łącznikiem z salą 
gimnastyczną oraz szatniami. Na pozostałym obszarze zlokalizowany jest teren zielony oraz boiska 
szkolne, a także miejsca postojowe wraz z dojazdem.  

Dzierżawą będą objęte całe działki. Części wyżej wymienionej nieruchomości użytkowane są przez 
Spółkę od 1 września 2019 r. na podstawie trzyletniej umowy dzierżawy zawartej w trybie 
bezprzetargowym.  

Dla terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi" przyjętego uchwałą Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 28  marca 2018 r. Nr LXIX/1753/18 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 
z dnia 6 marca 2019 r. przedmiotowe części nieruchomości znajdują się w granicach obszarów 
oznaczonych symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych. 

Czynsz dzierżawny w wysokości 36 188,00 zł netto miesięcznie został wyliczony na podstawie wyceny 
czynszu dzierżawnego nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. 
W związku z powyższym Prezydent Miasta Łodzi przedstawia projekt uchwały Rady Miejskiej 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie wskazanego terenu w drodze bezprzetargowej na 
okres 20 lat, na rzecz Klubu Sportowego "KOKORO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Dzierżawa na okres 20 lat uzyskała pozytywne opinie Zarządu Lokali Miejskich oraz Wydziału 
Edukacji w Departamencie Pracy Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. 

Prezes Zarządu Klubu Sportowego "KOKORO" Sp. Z o.o. p. Piotr Jarkowski  dodał: 

Położony na nieruchomości budynek szkoły znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Od dnia 
zawarcia umowy dzierżawca poniósł wydatki w wysokości 317 000 zł w celu doprowadzenia budynku 
umożliwiając prowadzenie zajęć lekcyjnych, w tym między innymi zostały zrealizowane prace 
polegające na: wymianie części stolarki okiennej (34 sztuki) i drzwiowej (główne wejścia oraz drzwi 
do sal lekcyjnych na II piętrze budynku), naprawie oraz remoncie części dachu, dostosowaniu budynku 
do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wymianie podłóg, remoncie sal lekcyjnych, korytarzy oraz 
łazienek, montażu bramy wjazdowej.   

Z uwagi na stan budynku zachodzi potrzeba przeprowadzenia dalszych prac remontowych. Dzierżawca 
przedstawił wykaz najpilniejszych napraw konicznych do wykonania w najbliższym okresie, co jest 
związane z poniesieniem przez Spółkę znaczących nakładów: wymiana pozostałych 171 okien, 
termomodernizacja budynku, zabezpieczenie dodatkowej drogi ewakuacyjnej, wymiana instalacji 
wodnokanalizacyjnej i elektrycznej, wymiana pozostałych drzwi w budynku, wymiana pokrycia dachu, 
wymiana podłóg w tym naprawa parkietu na sali gimnastycznej, remont łazienek. 

Szacowany koszt wykonania prac został określony na kwotę 828 000 zł. Suma ta nie obejmuje 
wydatków potrzebnych na przeprowadzenie termomodernizacji budynku.  

W celu uzyskania przez Dzierżawcę zewnętrznych źródeł na sfinansowanie oraz w celu amortyzowania 
poniesionych nakładów inwestycyjnych zasadnym jest wydzierżawienie nieruchomości na okres co 
najmniej 20 lat. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy mogłaby pani dyrektor wskazać na mapce, co 
do których działek są uregulowane stany prawne? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: mogę 
podać numery działek. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: numery nam nic nie dadzą. Czekając na mapkę 
podzielę się taka refleksją, otóż dziwi mnie fakt, że wcześniej na ul. Krochmalnej była szkoła 
podstawowa, potem było Gimnazjum nr 15 i ten stan prawny przez lata nie był regulowany i dopiero 
czynnik zewnętrzny, tzn. potrzeba wydzierżawienia za określoną kwotę podmiotowi zewnętrznemu 
powoduje, że orientujemy się, że coś jest nie tak. Myślę, że tą zaległość trzeba jak najszybciej 
naprawić, przeprowadzić stosowne postępowania prawne żeby jednoznacznie wskazać właścicieli, bez 
względu na to jakie rozstrzygnięcia ostateczne będą. Natomiast moje pytanie jest innej natury, 
mianowicie czy fakt nieuregulowania stanu prawnego działek przyległych, które tutaj widzimy na 
mapce będzie miał jakikolwiek wpływ na proces edukacji, wychowania i działalności sportowej 
dzierżawcy. Czy tam się nie pojawią jakieś problemu natury nie tylko prawnej, ale również 
strukturalnej, w pani ocenie, pani dyrektor. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: budynek 
szkoły ma uregulowany stan prawny, natomiast jeżeli chodzi o działki to mamy takie drobne działki, 
część boiska wchodzi na te działki o nieuregulowanym stanie prawnym.  

Chciałam powiedzieć, że to są bardzo długotrwałe procesy, czasami i kilkunastoletnie, musimy dotrzeć 
tych osób, spadkobierców tych spadkobierców. Wysyłamy do ambasad, za granicę i czasami to trwa 
bardzo długo.  
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W tej chwili trudno jest mi określić przedział czasowy, natomiast będziemy się starali, aby jak 
najszybciej to się zadziało. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy na tych działkach zlokalizowana jest część 
boiska, które do tej pory było użytkowane? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: tak. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy korzystanie z tego boiska dla celów 
sportowych będzie zatem możliwe? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: będzie 
możliwe, ponieważ my jako posiadacz możemy wydzierżawiać, tylko na krótki okres do trzech lat, bez 
prawa do budowy.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: moja troska o ten obszar wynika z negatywnych 
doświadczeń w innym obszarze przy ul. Kadłubka, gdzie przy obiekcie do niedawna użytkowanego 
przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata na części boiska zrobiono asfaltowy parking, a 
część była nieużytkowana i zarośnięta chaszczami. Całość też była w użyczeniu podmiotu, który 
działalnością sportowo edukacyjną się zajmował. Stąd pytanie czy nie grozi sytuacja podobna, że 
młodzież trenująca na boisku będzie miała za chwilę pod nosem parkujące samochody i część boiska 
będzie przeznaczona na parking krótkoterminowo działający. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: na pewno 
nie ponieważ to będzie dzierżawa na rzecz szkoły.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ostatnio Rada Miejska podejmowała dwie 
uchwały, dość mocno komentowane nie tylko w mediach, ale i na posiedzeniu Rady dotyczące Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata i dotyczące przekazania szkoły Jezuitom na ul. 
Żeromskiego. Proszę przypomnieć do protokołu, w jakim trybie te obiekty były wymienionym 
podmiotom przekazane?  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : te obiekty były w momencie ustawowej 
likwidacji gimnazjów obiekty pozostawały w zasobie miasta jako zasoby gminy i my jako wydział 
przekazywaliśmy te nieruchomości w administrowanie wyspecjalizowanej komórce bo ZEAS już nie 
administrował nieruchomościami tymi, które pozostawały po budynkach likwidowanych szkół do 
Zarządu Lokali Miejskich. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pytam dlatego żeby ewentualnie sprawdzić czy 
podejście ze strony miasta do kolejnego partnera zagospodarowującego obiekt dla celów edukacyjno 
wychowawczo sportowych odbywa się w podobnym trybie, czy tam również była dzierżawa, 
użyczenie czy to był najem. Nie pamięta pani dyrektor? Ja też nie chciałbym z pamięci przywoływać 
faktów, natomiast mówię to pod katem szukania rozwiązań, które wobec naszych partnerów 
edukacyjnych byłyby ujednolicone, żeby nie było tak, że wobec jednego podmiotu stosujemy 
użyczenie przekazując obiekt w pełni do tego przygotowany, a wobec innego podmiotu wyrażamy 
zgodę na wieloletnią dzierżawę za niemałe pieniądze, a przecież te podmioty realizują te same zadania 
i mam nadzieję, że z takim samym dobrym skutkiem. Stąd moje pytanie, ale do tego wrócimy jeszcze 
przed posiedzeniem Rady Miejskiej i wszystko się na pewno wyjaśni.  

Dziękując za tę informację ze strony pani dyrektor, jeszcze jedna moja uwaga co do KOKORO, 
miałem okazję gościć w szkole kilkakrotnie i twierdzę, że to co usłyszeliśmy od pana Piotra 
Jarkowskiego ma pełne potwierdzenie w faktach, zajęcia realizowane są w sposób właściwy dla 
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osiągnięcia celu sportowego i edukacyjnego i powiem szczerze, że akurat w tym przypadku moja 
opinia, że obiekt trafia w dobre ręce jest jednoznaczna. Życzę żeby KOKORO, cały aktyw sportowy, 
edukacyjny, nauczyciele, rodzice, uczniowie mieli jak największe sukcesy z tego tytułu, że będą 
niebawem już pełnoprawnymi w długoletnim wymiarze dysponentami bazy sportowej i edukacyjnej. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Krochmalnej 15 – druk nr 35/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Krochmalnej 15 – druk nr 35/2021. 

 

Ad pkt 3. Informacja Wydziału Edukacji nt. przebiegu szczepień pracowników łódzkich 
placówek oświaty. 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański przedstawił informację. 

Informacja w formie papierowej stanowi załącznik do protokołu i znajduje się w dokumentacji Komisji. 

Pytania i dyskusja. 

Radny p. Krzysztof Makowski: czy jak nauczyciele będą zaszczepieni to inne klasy wrócą do szkół? 
Chodzi mi szczególnie o uczniów ósmych klas i klas maturalnych. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: niestety nie posiadamy takich 
informacji jakie decyzje podejmie Ministerstwo Edukacji. Z reguły dostajemy informacje tak naprawdę 
w tym samym czasie kiedy dostaje te informacje opinia publiczna i są one przekazywane przez łódzkie 
Kuratorium. Natomiast na ten moment nie wiemy jakie są plany ze strony Ministerstwa. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: zdaję sobie sprawę, że koordynacja szczepień 
spoczywa na organach administracji państwowej czyli głównie na Kuratorium i Sanepidzie jako 
specjalistycznej instytucji, natomiast nie da się ukryć, że zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska, 
które się za tym szczepieniem kryją jednak w pierwszej kolejności dotyczą organu prowadzącego 
bowiem sam pan zauważył, że część nauczycieli źle zniosła pierwszą dawkę szczepienia i odnotowano 
absencję w wielu szkołach. Pomijam nauczanie zdalne, ale dotyczyła ta absencja również nauczycieli 
zatrudnionych w klasach I – III. Z działań oszczędnościowych jakie zostały podjęte wiadomo było, że 
ograniczone zostały mocno środki na tzw. zastępstwa doraźne. Czy z punktu widzenia wydziału nie 
nastąpił tutaj dość istotny problem w realizacji zadań dydaktycznych w klasach I – III z uwagi na fakt, 
że spory odsetek nauczycieli skorzystał ze zwolnień lekarskich? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: nie, z prostego powodu, to były 
zwolnienia, które z reguły zamykały się w dwóch, góra trzech dniach i trudno tutaj mówić żeby w tym 
czasie nastąpiły jakieś istotne braki wynikające z absencji nauczycieli. O takich brakach możemy 
mówić gdy ta absencja wynosi miesiąc lub więcej. Natomiast to były pojedyncze przypadki w kilku 
placówkach, dwu, trzydniowe, niestety faktycznie musiały być zamykane całe placówki i to bardziej 
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dotyczyło przedszkoli, ponieważ tam mniejsza liczba nauczycieli w ogóle pracujących w placówce, 
stąd jeśli 60% czy 70% tych nauczycieli przechodziło na zwolnienia dyrektor po prostu fizycznie nie 
miał kim ich zastępować. Ale to były pojedyncze przypadki, problem został rozwiązany. Obecnie 
nauczyciele są szczepieni zarówno przez miasto jak i przez szpitale ministerstwa pod koniec tygodnia, 
to też wynika z faktu, że tydzień szczepienia miał się zaczynać od poniedziałku, a szczepionki 
przyjeżdżały w środę, ale w jakiś sposób to też nam uregulowało kwestie szczepień. Obecnie tego 
problemu nie mamy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie było placówki, która była zmuszona 
zamknąć się całkowicie z powodu problemów zdrowotnych nauczycieli po szczepieniu. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy nie pojawiają się żadne wątpliwości czy 
obawy związane z czekającymi nas próbnymi maturami, egzaminami ósmoklasisty, że absencja tutaj 
nie wpłynie na rytm przeprowadzania tych egzaminów? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: trudno mi powiedzieć, jak będą 
wyglądały kwestie szczepienia nauczycieli organizowane przez szpitale centralne. Natomiast ze strony 
placówek miejskich, w tym momencie 60% nauczycieli jest już zaszczepionych, stad jeżeli szczepionki 
będą dochodziły regularnie jak do tej pory, to myślę, że do egzaminów ci nauczyciele już mogą być 
wyszczepieni.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski:  pytanie to bierze się z troski o prawidłowy 
przebieg tych ważnych dla uczniów wydarzeń, aby stres jaki się pojawia, a jednocześnie 
odpowiedzialność programowa związana z uzyskaniem dobrego wyniku nie była przytłumiona 
mankamentami natury organizacyjnej czy to z punktu widzenia zgotowania właściwego miejsca 
egzaminu w szkołach czy z punktu widzenia Okręgowej Komisji Organizacyjnej. Czy taki monitoring 
ewentualnych możliwości pojawienia się zagrożeń przy realizacji egzaminów, o których wspomniałem 
wcześniej, ze strony Wydziału Edukacji jest prowadzony? 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: jak wspomniałem na początku, 
organizatorem egzaminów jest OKE, Kuratorium jest jednostką, która bardzo blisko współpracuje z 
OKE, a jednocześnie jest jednostką, która w jakimś zakresie, przy współpracy z Sanepidem koordynuje 
szczepienia. Wydaje mi się, że zarówno jedna jak i druga jednostka widzi wagę zbliżających się 
egzaminów i obie jednostki będą w stanie to tak skoordynować, żeby terminy szczepień nie nachodziły 
na terminy egzaminów. Natomiast boję się, że miasto nie jest jednostką, która w jakikolwiek sposób 
może narzucać czy wysuwać pewne uwagi bo o ile organizacyjnie egzaminami zajmuje się OKE i 
organizacyjnie i egzaminami, i szczepieniami zajmuje się Kuratorium, tak miasto nie partycypuje ani w 
jednym, ani w drugim działaniu. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: natomiast obiekty, w których odbywają się 
egzaminy są obiektami organu prowadzącego, dyrektor musi zagwarantować na terenie placówki 
możliwe warunki i to praktycznie rzecz biorąc on za tą logistykę ponosi dużą odpowiedzialność i stąd 
moje pytanie czy prowadzicie taki monitoring? Jeśli by się okazało, że np. w jednej szkole trzeba 
zamknąć, ze względu na Covid, cały obiekt, to czy mamy wariant B pozwalający na zrealizowanie tych 
egzaminów w innym miejscu. To jest teoretycznie możliwe chociaż praktycznie wykluczam takie 
zjawisko, ale najczęściej przychodzą rzeczy z zaskoczenia wtedy, kiedy się nie spodziewamy takich 
spraw.  

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański: myślę, że tutaj problemem nie tyle 
jest kwestia pomieszczenia, bo pomieszczenie w niedługim czasie można zdezynfekować, tylko 
problemem będzie kwestia tego, kto będzie zmuszony poddać się kwarantannie. Wydział Edukacji co 
dziennie zbiera dane w zakresie tego w jakich placówkach, ile osób, jakie osoby są poddawane 
kwarantannie, bądź też czy ktoś zachorował na Covid, codziennie zbieramy takie informacje i 
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codziennie przetwarzamy, natomiast tutaj boję się, że trudno jest się przygotować na sytuację gdyby się 
okazało, że w dniu egzaminów jeden z uczniów będzie miał pozytywny wynik, jeżeli miał kontakt z 
innymi kolegami, niestety wszyscy będą zmuszeni być poddani kwarantannie i to są sytuacje, na które 
nie mamy wpływu. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: w każdym bądź razie cieszy mnie fakt i myślę, że 
członkowie komisji podzielą moją opinię, że proces szczenień wśród łódzkich obywateli, oczywiście 
natrafiając na pewne mankamenty, jest systematycznie realizowany, że w ten sposób zapobiegamy 
ewentualnemu zagrożeniu rozszerzaniu się Covid 19 w łódzkich placówkach oświatowych, co ma 
niebagatelne znaczenie w kontekście zapowiedzianego w niedługim, mam nadzieje, czasie powrotu 
nauczania stacjonarnego w miejsce zdalnego.  

Informacje, które pan dyrektor przekazał w moim przekonaniu wypełniają w pełni oczekiwania jakie 
komisja od Wydziału chciała otrzymać. 

 

Ad. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w związku ze sprawą dot. pisma dyrektora 
Miejskiego Przedszkola nr 126 w Łodzi wyjaśniam, rzeczywiście pani dyrektor prosiła trzykrotnie w 
pismach o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika, ostatecznie jest zgoda pani prezydent na 
zatrudnienie pani jako pomocy kuchni (1 etat) i pomocy nauczyciela (1 etat), i to są te zgody, o które 
pani dyrektor zwracała się o wsparcie do państwa radnych i 0,2 etatu sekretariatu, tutaj nie ma zgody na 
zatrudnienie, natomiast po rozmowie pani dyrektor odstąpiła od tego zwiększenia niepełnego etatu 
(druk nr. DPr-BRM-II.0005.2.14.2021). 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy Wydział Edukacji na sesję 17 marca będzie 
jeszcze przygotowywał jakieś projekty uchwał? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : najprawdopodobniej będą to projekty uchwał 
właściwych dot. likwidacji szkół policealnych. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pozwolę sobie przypomnieć, że kolejne 
posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się 16 marca 2021 r. na dzień przed sesją i dobrze by było, aby 
radni mogli zapoznać się z projektami w takim czasie żeby nie było znowu dodatkowych problemów.  

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków 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 


