
 

 

 

DPr-BRM-II.0012.21.3.2022 

Protokół nr 3/VI/2022 

 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 8 czerwca 2021 r.  

 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

 

 

stan Komisji   -   6 radnych  

 

obecnych   -   6 radnych  

 

nieobecnych  -   0 

         

oraz zaproszeni goście. 

 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 2/V/22 z dnia 18 maja 2022 r.  

3. Informacja na temat oferty wakacyjnej dla łódzkich dzieci (Wydział Edukacji, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji). 

4. Informacja na temat ilości dzieci ukraińskich objętych opieką edukacyjną  

w przedszkolach i szkołach.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

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.  
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Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Komisja przyjęła  porządek obrad przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 2/V/22 z dnia 18 maja 2022 r.   

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja przyjęła  protokół przez aklamację.  

 

Ad pkt 3. Informacja na temat oferty wakacyjnej dla łódzkich dzieci (Wydział Edukacji, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji). 

Informację na temat oferty wakacyjnej dla łódzkich dzieci przedstawił Zastępca Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Piotr Kowalski. Informacja stanowi załącznik nr 

5 do protokołu.  

 

Informację na temat oferty wakacyjnej dla łódzkich dzieci przedstawił p.o. Dyrektora 

Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Informację na temat oferty wakacyjnej dla łódzkich dzieci Zastępca Dyrektora MOSiR  

p. Iwona Safjanowska. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta p. Agata Kobylińska: W tej chwili pracujemy na 

projektem pozyskania wsparcia na rzecz integracji i pomocy dla  dzieci także dzieci z Ukrainy.  

 

Ad pkt 4. Informacja na temat ilości dzieci ukraińskich objętych opieką edukacyjną  

w przedszkolach i szkołach.  

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta p. Agata Kobylińska: W tej chwili pracujemy nad 

projektem pozyskania wsparcia na rzecz integracji i pomocy dla  dzieci także dzieci z Ukrainy.  

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk: Obecnie zwalnia dynamika 

napływu uczniów z Ukrainy a nawet odnotowujemy spadek. Zakładaliśmy napływ około 6 000 

uczniów na koniec ubiegłego miesiąca. Do przedszkoli uczęszcza około 1100 dzieci. 3150 

dzieci z Ukrainy uczy się w szkołach podstawowych, 350 uczniów w szkołach 

ponadpodstawowych, około 100 w szkołach zawodowych, 60 dzieci w szkołach specjalnych. 

W szkołach i przedszkolach niepublicznych odnotowano około 700 osób.  Wszystkie dzieci z  
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Ukrainy, które rozpoczęły naukę w łódzkich przedszkolach mają zagwarantowaną kontynuację  

nauki do zamknięcia etapu kształcenia przedszkolnego.  

 

Ad pkt 5 -  Sprawy wniesione i wolne wnioski 

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie będzie poświęcone 

Programowi Przystań Dzieci i Młodzieży.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował  za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

   Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 

 

 


