
 

DPr-BRM-II.0012.2.5.2021  Protokół Nr 51/III/2021 

posiedzenia Komisji Edukacji 

on-line 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 16 marca 2021 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  11 radnych 

obecnych   -  10 radnych 

nieobecnych   -    1 radny 

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 50/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 
na 2021 rok – druk nr 71/2021. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 72/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź 
porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 49/2021. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 z Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk nr 50/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 w Łodzi przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk nr 51/2021. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 6 z Zespołu Szkół 
Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 
137 – druk nr 52/2021.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 w Łodzi przy 
ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr  53/2021. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 7 z Zespołu Szkół 
Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5  - druk nr 54/2021. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 7 w Łodzi przy 
ul. Wojciecha Kilara 3/5 – druk nr 55/2021. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 10 z Zespołu 
Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 
10/18 – druk nr 56/2021. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 10 w Łodzi przy 
ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 57/2021. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 12 z Zespołu 
Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama 
Naruszewicza 35 – druk nr 58/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 12 w Łodzi przy 
ul. Adama Naruszewicza 35 - druk nr 59/2021. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 15 z Zespołu 
Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana 
Kopcińskiego 5/11 – druk nr  60/2021. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 w Łodzi przy 
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 61/2021. 

17. 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. 

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 50/III/2021 z dnia 2 marca 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 50/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 50/III/2021 z dnia 2 marca 2021 r. 
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Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 71/2021. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy w załączniku nr 6, który zawiera rezerwę 
ogólną i celową budżetu miasta, ta rezerwa dotyczy edukacji? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: jeżeli uruchamiana jest rezerwa bilansująca 
wydatki to pokazujemy te zmiany w tych załącznikach i tu miedzy innymi nie dotyczy rezerwy na 
wydatki oświatowe tylko dotyczy rezerwy celowej na zadania związane z dofinansowaniem ze 
środków zewnętrznych, kwota 23 991 zł., która uzupełniła środki na projektach między innymi 
edukacyjnych.  

Więcej 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 2021 rok – druk nr 71/2021 wraz z autopoprawką.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 71/2021 wraz z autopoprawką. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 72/2021. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 72/2021 wraz 
z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 72/2021 wraz z autopoprawką. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 49/2021. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański omówił projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 49/2021. 

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 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 49/2021. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zaproponował, aby projektu uchwał opisane 
w drukach od nr 50/2021 do nr 61/2021 zostały omówione łącznie. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 
z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk 
nr 50/2021. 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 w Łodzi 
przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk nr 51/2021. 

Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 6 
z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy 
ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr 52/2021. 

Ad pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 w Łodzi 
przy ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr  53/2021. 

Ad pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 7 
z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5  - druk nr 
54/2021. 

Ad pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 7 w Łodzi 
przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 – druk nr 55/2021. 

Ad pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 10 
z Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. 
Strykowskiej 10/18 – druk nr 56/2021. 

Ad pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 10 
w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 57/2021. 

Ad pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 12 z 
Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi 
przy ul. Adama Naruszewicza 35 – druk nr 58/2021. 

Ad pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 12 
w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 - druk nr 59/2021. 

Ad pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 15 
z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy 
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr  60/2021. 

Ad pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 
w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 61/2021. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański omówił projekty uchwał opisane 
w drukach od nr 51/2021 do nr 61/2021. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej 
nr 4 z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk nr 
50/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 4 
z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk nr 50/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 
4 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk nr 51/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 w Łodzi 
przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 – druk nr 51/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej 
nr 6 z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy 
ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr 52/2021. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 6 z Zespołu 
Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 
137 – druk nr 52/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 6 
z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy 
ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr 52/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 
6 w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr  53/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 6 w Łodzi 
przy ul. Franciszkańskiej 137 – druk nr  53/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej 
nr 7 z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5  - druk nr 54/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 7 
z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5  - druk nr 54/2021. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 
nr 7 w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 – druk nr 55/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 7 w Łodzi 
przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 – druk nr 55/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej 
nr 10 z Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy 
ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 56/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 10 
z Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 
10/18 – druk nr 56/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 
nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 57/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 10 
w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18 – druk nr 57/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej 
nr 12 z Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy 
ul. Adama Naruszewicza 35 – druk nr 58/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 12 
z Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy 
ul. Adama Naruszewicza 35 – druk nr 58/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 
nr 12 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 - druk nr 59/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 12 
w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 - druk nr 59/2021. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej 
nr 15 z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. 
Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr  60/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosem „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 15 
z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana 
Kopcińskiego 5/11 – druk nr  60/2021. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 
nr 15 w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 61/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 15 
w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk nr 61/2021. 

 

Ad. 17. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazał „Ocenę stanu sanitarnego miasta Łodzi w 2020 r.”            
(DPr-BRM-II.0005.2.17.2021).  

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 


