
 

DPr-BRM-II.0012.2.9.2021  Protokół Nr 55/VI/2021 

posiedzenia Komisji Edukacji 

on-line 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 22 czerwca 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 54/VI/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2021 rok – druk nr 204/2021. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 205/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 

Łodzi na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 199/2021. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego Mackiewicza bez numeru – druk nr 200/2021. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020” – druk 

nr 174/2021. 

7. Informacja Wydziału Edukacji nt. organizacyjnego, programowego i finansowego 

przygotowania do realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku. 

8. Sprawy różne i wniesione. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 

stwierdzeniu quorum otworzył posiedzenie Komisji.  
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Następnie przedstawił porządek posiedzenia. Poinformował, że do komisji został skierowany projekt 

uchwały stanowisko - apel w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe - druk BRM 

nr 93/2021 i proponuje rozpatrzeć je w punkcie 5a. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 54/VI/2021 z dnia 1 czerwca 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 54/VI/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 54/VI/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 204/2021. 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: czy w tych przesunięciach jest mowa o przesunięciu 

tylko z jednej rady osiedla? 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: ja widzę tylko uchwałę Rady Osiedla 

Teofilów – Wielkopolska.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: czy ewentualnie będzie jakaś autopoprawka, czy 

nie? 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: ta autopoprawka została już złożona. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: wiem, że inne rady osiedla przekazywały środki do 

Wydziału Edukacji, w związku z tym myślę, że jeszcze na tej lipcowej sesji się pojawią. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak: jeśli to trafi do nas to na pewno będziemy 

procedować. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: czy ktoś z Wydziału Edukacji mógłby odpowiedzieć 

mi na pytanie czy macie jeszcze w przygotowaniach jakieś inne przesunięcia w budżecie, które 

przygotowujecie na kolejną sesję? Bo wiadomo, że okres wakacji jest najlepszym na robienie 

jakichkolwiek remontów.  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: na dzień dzisiejszy jest opracowana 

dokumentacja dotycząca jednej rady osiedla, natomiast jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych 

wniosków z rad osiedli i na kolejne sesje Rady Miejskiej będziemy państwu przedstawiać 
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dokumentację, dlatego że jest to zadanie pracochłonne i procedowanie następuje w kolejności 

składanych wniosków. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: ponieważ przed wakacjami mamy jeszcze tylko 

jedną sesję Rady Miejskiej, czy w takim razie te wnioski będą procedowane na tej następnej sesji Rady 

Miejskiej przed wakacjami? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: jeżeli były złożone kompletne i nie było 

poprawek to po prostu zostaną procedowane na sesji lipcowej. Natomiast jeżeli we wnioskach są 

uchybienia i trzeba dokonywać poprawek to będą procedowane w terminach późniejszych. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: wracając jeszcze do projektu uchwały, chciałbym 

wyrazić satysfakcję z faktu, iż w obszarze zmian budżetowych znalazły się miedzy innymi takie 

placówki jak Przedszkole Miejskie nr 200 jest to największe przedszkole miejskie w Łodzi z 11 

oddziałami przedszkolnymi i to, że będą mogli w czasie przerwy wakacyjnej dokonać wymiany 

instalacji kanalizacyjnej, która jest niezmiernie ważna. 

Chciałem podkreślić dwie kwestie związane z XXIII i XI Liceum Ogólnokształcącym. W Przypadku 

XXIII LO już od dłuższego czasu była sygnalizowana potrzeba modernizacji poszycia dachowego i 

fakt, że znajduje się niemal 230 000 zł również pozwoli na dobre przygotowanie się przed jesiennymi 

opadami. Również cieszy fakt, że zostanie dokonana ekspertyza stanu technicznego XI LO. 

Przypomnę, że była to placówka powołana przez Radę Miejską w okresie zmiany i to liceum, po raz 

pierwszy pojawiło się w wyniku zmian w strukturze edukacyjnej w naszym mieście i zdaje się, że 

zasadne jest by dyrektor miał również wiedze na ten temat jakim obiektem dysponuje by mógł 

planować spokojną edukację na kolejne lata.  

Oczywiście nie neguję przez to innych działań kierowanych do instytucji edukacyjnych ze strony 

miasta, dziękuję za dostrzeżenie tych problemów. Panią dyrektor Modrzejewską proszę żeby wszelkie 

kwestie, które pojawiają się w Wydziale były niezwłocznie sygnalizowane Skarbnikowi, Wydziałowi 

Budżetu, gdyż tylko od sprawnej komunikacji między tymi dwoma komórkami będzie zależało czy na 

kolejnych posiedzeniach będziemy mogli z radością witać zwiększenie środków w obszarze edukacji, 

a one byłyby związane z dostosowaniem budynków do realizacji obowiązku szkolnego.   

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- druk nr 204/2021. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021- druk nr 204/2021. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 205/2021. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 

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 205/2021. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 205/2021. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Mieście Łodzi na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 199/2021. 

 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański omówił projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 199/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 199/2021. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego Mackiewicza bez numeru – 

druk nr 200/2021. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka omówiła 

projekt uchwały. 

Pytania. Pytań nie zadano. 

Dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: mogę tylko przychylić się do wniosku pani 

dyrektor i powiedzieć, że Scholasticus jest sprawdzonym partnerem na polu łódzkiej edukacji. Życzył 

bym żeby większość podmiotów edukacyjnych korzystających z naszego majątku w tak dobry, 

modelowy sposób korzystała z jego dobrodziejstw i dbała o stan jak do tej pory. Również jako 

placówka niepubliczna cieszy się dość dużą popularnością wśród łodzian czego potwierdzeniem są 

osoby uczęszczające do tej szkoły. Gratuluję pomysłodawcom i życzę żeby kolejne 15 lat przebiegało 

tak, jak do tej pory miało to miejsce we współpracy z naszym miastem i z korzyściami dla kształcenia 

młodego pokolenia. 

Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego Mackiewicza bez numeru – druk nr 

200/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego Mackiewicza bez numeru – druk nr 

200/2021. 



 

 5 

Ad pkt 5a. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel w sprawie planowanych zmian  

w ustawie Prawo oświatowe - druk BRM nr 93/2021. 

Radny p. Krzysztof Makowski przedstawił projekt uchwały. 

Pytania. Pytań nie zadano. 

Dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałby tylko w kilku zdaniach poszerzyć 

argumentację pana radnego Makowskiego, otóż trwające w resorcie prace nad zmianami zapisów  

w prawie oświatowych toczą się w trzech zespołach roboczych, gdzie swoich reprezentantów ma 

również przywołany w naszym projekcie uchwały Związek Miast Polskich. Chcę jasno powiedzieć, że 

pierwsze dni pracy w tych zespołach spowodowały, że zarówno przedstawiciele reprezentujący 

samorządy jak i związki zawodowe wycofują się z prac w tych zespołach uznając, że skala 

proponowanych zmian jest nieadekwatna do oczekiwań środowiska i wprowadzana w taki sposób, 

który budzi wątpliwości, o których mówił pan przewodniczący Krzysztof Makowski. Wydaje się, że ta 

propozycja stanowiska powinna znaleźć akceptację ze strony Rady Miejskiej bowiem proponowane 

zmiany w sposób jednoznaczny pomniejszają rolę organu prowadzącego placówki oświatowe, 

umniejszają rolę tych instytucji samorządowych, które na co dzień utrzymują placówki. Natomiast  

w sposób nieadekwatny preferują organy nadzoru pedagogicznego wchodzące w kompetencje, 

powiedziałbym, zarządzania placówkami oświatowymi. Jest to oczywiście zjawisko, z punktu widzenia 

samorządu jako organu prowadzącego, niepożądane, żeby nie powiedzieć szkodliwe dla systemu 

oświaty. Można zaryzykować tezę, że dewastacja systemu oświaty od 2015 roku trwa nieustannie  

z różną skalą nasilenia, ale jednak budzi nie tylko niezadowolenie ze strony środowisk edukacyjnych, 

ale i również głębokie niezadowolenie w skali społecznej.  

Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały stanowisko - apel w sprawie planowanych 

zmian w ustawie Prawo oświatowe - druk BRM nr 93/2021. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stanowisko - apel w sprawie 

planowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe - druk BRM nr 93/2021. 

 

Ad pkt 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta 

Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

za rok 2020” – druk nr 174/2021. 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biuro 

Aktywności Miejskiej p. Łukasz Prykowski: przedstawił sprawozdanie. 

Pytania.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jaki jest odzew ze strony organizacji 

pozarządowych do skali współpracy w roku 2020? Nie pytam o ocenę Urzędu, tylko być może o to czy 

państwo macie wiedzę jak tę współpracę widzą organizacje pozarządowe, z którymi przyszło nam w 

ubiegłym roku współpracować? 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biuro 

Aktywności Miejskiej p. Łukasz Prykowski: trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo 

współpraca ma różny charakter. Tych zadań publicznych jest zlecanych dużo. Środki przeznaczane na 

poszczególne zadania są różne, w różnej wysokości. Większość tych środków dotyczy pomocy 
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społecznej. Jest część działań, które dotyczą kultury czy sportu, natomiast nie ma zadań zlecanych z 

zakresu ochrony środowiska. I trudno mi w imieniu wszystkich organizacji odpowiedzieć na to pytanie 

w kontekście oczekiwań i zadowolenia z realizacji zadań, bo też jest to jakby złożona kwestia i dotyczy 

dialogu, możliwości dyskusji, uzgadniania różnych aktów prawnych. 

Nie wiem czy jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie pana przewodniczącego. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: niemniej jednak w sprawozdaniu, które zostało 

nam przedłożone ta powiedziałbym otwartość ze strony Urzędu na współpracę jest zaprezentowana w 

pełni. Może warto byłoby się pokusić by na bieżąco monitorując sytuację tych zadań przekazywanych 

organizacjom pozarządowym również i wstawić jedno z podstawowych pytań pod ich adresem 

kierowane, mianowicie na ile zadania, które zostały powierzone im do realizacji rozwiązują problemy, 

z którymi się organizacje pozarządowe na co dzień mierzą. To nie tylko urealni sprawozdanie, ale 

również będzie żywym kontaktem i sposobem wymiany myśli pomiędzy nami jako zlecającymi 

organizacjom pozarządowym i organizacjom pozarządowym jako tym, które wykonują w naszym 

imieniu określone zadania jakie im Urząd Miasta powierza. 

Trzymam kciuki żeby ta współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w dalszym ciągu się 

rozwijała, a skala zadań i zaufania jaką okazujemy organizacjom pozarządowym z roku na rok 

zwiększały się.  

Więcej pytań nie zadano. 

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 7. Informacja Wydziału Edukacji nt. organizacyjnego, programowego i finansowego 

przygotowania do realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: miasto Łódź organizuje kolonie letnie 

w miejscowości Grotniki, tam będzie wypoczywało 192 dzieci. Będą organizowane 4 turnusy, każdy 

będzie miał po 48 uczestników i będą wypoczywały tam dzieci, uczniowie ze szkół podstawowych, 

których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, ucierpiały w skutek pandemii, 

zamieszkują obszar rewitalizowany, wychowują się w rodzinach zastępczych. Na ten cel przeznaczono 

380 000 zł, także myślę że dzieci będą miały zabezpieczone i zapewnione bardzo dobre warunki, będą 

spokojnie odpoczywać, będą miały dużo atrakcji, itd. Oprócz tego wypoczynku stacjonarnego  

w Grotnikach są przygotowywane półkolonie letnie w 40 placówkach. Mamy 2625 miejsc  

i w I turnusie będzie wypoczywało 1575 uczniów. I turnus to jest okres od 28 czerwca do 9 lipca,  

II turnus od 12 lipca do 23 lipca i tam będzie wypoczywać 615 uczestników, III turnus od 26 lipca do 6 

sierpnia 285 uczestników i IV turnus od 9 sierpnia do 20 sierpnia 150 uczestników. I na ten 

wypoczynek zostało zabezpieczone 1 110 750 zł, także tutaj też dzieci będą miały zabezpieczone 

atrakcje i dyrektorzy szkół będą się starać żeby zadbać o tych uczniów w jak największym i najlepszym 

stopniu. Oprócz wypoczynku w szkołach ogólnodostępnych półkolonii i koloni w Grotnikach również 

będzie organizowany wypoczynek organizowany przez szkoły specjalne i też będzie organizowany  

w kilku transzach. Do organizacji wypoczynku włączyły się następujące szkoły: Szkoła Podstawowa 

Specjalna nr 128, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

nr 3 i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105. Jeżeli chodzi o rozkład tego wypoczynku na poszczególne 

dzielnice to w Łódź – Bałuty organizuje półkolonie 6 szkół, w Łódź – Widzew 11 szkół i placówek. 

Zainteresowanie tymże wypoczynkiem ze strony rodziców jest duże. Mam nadzieję, że wszystkie 

miejsca będą zapełnione i będziemy się starać żeby dzieci i ich rodzice byli z tego wypoczynku jak 

najbardziej zadowoleni żeby odpoczęli żebyśmy tutaj sprostali temu zadaniu. 
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Pytania. Pytań nie zadano. 

Dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: proszę mnie uspokoić, czy środki finansowe, 

którymi dysponuje Wydział w pełni pokrywają planowane przygotowania do akcji letniego 

wypoczynku, w każdym wymiarze? Czy pieniądze na to są w pełni wystarczające?  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: na dziś tak, zobaczymy co będzie się działo 

dalej. Jeżeli będzie sytuacja taka, że środków będzie brakować będziemy prosić Wydział Budżetu  

i państwa radnych o procedowanie i zmiany w planie finansowym. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pytam o to nie bez powodu, bowiem ostatnimi 

czasy, przed pandemią w 2019 roku zdarzało się tak, że środki wypłacane nauczycielom za udział  

w półkoloniach następowały na przełomie października i listopada, albo listopada i grudnia. 

Oczywiście zdaje sobie sprawę, że trudności mogą być w tej materii również w tym roku, ale 

prosiłbym, aby dopełnić tych wszystkich formalności, aby osoby pracujące przy akcji letniego 

wypoczynku nie musiały czekać do Świąt Bożego Narodzenia na regulacje opłat związanych z ich 

zaangażowaniem. 

Druga prośba jest taka, żebyśmy mogli w komisji uzyskać wykazy  wszystkich placówek 

półkolonijnych bo być może komisja zdecyduje się jeszcze w miesiącu lipcu do którejś z placówek 

udać się i sprawdzić jak to wygląda w praktyce. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: taki materiał mamy przygotowany, będziemy 

zaszczyceni jeżeli państwo zechcą ten wypoczynek zobaczyć. Myślę, że osobom organizującym będzie 

bardzo miło, że będą państwa gościć. Przekażę materiał, materiał mamy gotowy. 

Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 8. Sprawy różne i wniesione. 

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: dlaczego dyrektorzy 

placówek oświatowych otrzymali zatwierdzenie organizacji roku szkolnego 2021/2022 z adnotacją:  

„w ramach posiadanych środków”? Zostało to odebrane jako inna droga zmuszenia dyrektorów  

do dalszego wyrzucania z pracy pracowników administracji i obsługi. Oprócz tego jest to zapisek bez 

skutkowy prawnie, ale powoduje strach i zamieszanie wśród dyrektorów. 

Druga sprawa, dlaczego CUWO odsyła rachunki placówkom, zwłaszcza przedszkolom, za środki takiej 

jak herbata czy mydło skoro nie został jeszcze podpisany protokół dodatkowy. 

I trzecia sprawa, prosiłbym o zwiększenie pomocy organizacyjnej i finansowej dla dyrekcji  

i pracowników szkoły specjalnej w matce polce. Chciałem państwa poinformować, szkoła specjalna 

został brutalnie wyrzucona z pomieszczeń przy ul. Spornej. Dyrektor tego szpitala, która podobno jest 

bardzo silna w mieście i województwie i z dnia na dzień wyrzuciła pracowników szkoły z pomieszczeń 

i dyrektorka została postawiona przed faktem, że musi znaleźć inne miejsce. Tam potrzeba więcej 

pieniędzy na przeprowadzkę i więcej pieniędzy, pomocy przy instalowaniu się w nowym 

pomieszczeniu. Prosiłbym też o przekazanie wreszcie, po kilku tygodniach odpowiedzi na jej pismo 

skierowane do Wydziału Edukacji w sprawie przeniesienia siedziby do matki polki.  

To są trzy sprawy, które zgłaszam do pani dyrektor Wydziału. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: pochylę się nad tymi uwagami, przyjmuję je  

z pokorą. 
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Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: chciałbym uzyskać 

odpowiedź. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: jeżeli chodzi o kwestię organizacji pracy szkół 

to jak sama nazwa wskazuje jest to organizacja i zarówno szkoły jak i każda instytucja musi 

funkcjonować w ramach posiadanego budżetu. 

Natomiast jeżeli chodzi o szkołę przyszpitalną, nie jest nam znana sytuacja nie jest to szkoła specjalna 

tylko szkoła przyszpitalna dla dzieci, które odbywają leczenie w szpitalu i ta szkoła zobowiązana jest 

do realizacji (zapis nieczytelny). Szkoła stopniowo jest przygotowywana i w tej chwili rozpoczynają 

się wakacje w związku z powyższym jest chwila czasu żeby szkoła została przygotowana do pracy od 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Myślę, że tak się stanie. Także pragnę pana uspokoić,  

że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem oświaty, z funkcjonowaniem szkół są mi 

niezmiernie drogie i bliskie, i będę się starała w miarę posiadanych możliwości, środków realizować i 

wypełniać jak najlepiej potrafię te obowiązki. Też mam prośbę do państwa o wsparcie i o pomoc bo 

sytuacja oświaty, nie tylko łódzkiej, ale generalnie całej, nie jest łatwa, w związku z powyższym 

wszyscy musimy wzajemnie wykazać sobie zrozumienie i pomoc abyśmy ten trudny czas jak najlepiej  

przetrwali i przeszli. 

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: wiem, że pani jest od 

niedawna na stanowisku, ale to nie jest odpowiedź, która jest satysfakcjonująca kogokolwiek. Otóż 

miasto zostało zmuszone przez panią Zdanowską do zmuszenia dyrektorów, aby w ciągu ostatnich 

miesięcy oddali potężną część swojego budżetu. Są szkoły, które zostały zmuszone do oddania od 300 

do 900 tysięcy złotych. Mają czyste konta jeżeli chodzi o wynagrodzenia i to nie można tak tego zbyć, 

że szkoły wiedzą, że mają budżet więc muszą sobie radzić. Najpierw prezydent zmusiła wydział żeby 

ten zmusił dyrektorów do oddawania pieniędzy, teraz dyrektorzy mają wyczyszczone konta i w ten 

sposób chcecie państwo rękami dyrektorów wyrzucić ludzi z pracy, a jednocześnie żeby pani prezydent 

mówiła to nie ona, to dyrektorzy szkół wyrzucają ludzi z pracy. Na to się nie zgadzamy. I nie zgodzimy 

się na to żeby dokonywać nowych zwolnień pracowników pod pretekstem braku środków. To wina 

miasta, wina pani Zdanowskiej, ze do takiej sytuacji dopuściła. Zwróciłem też uwagę na sprawy 

środków, które dyrektorzy przedszkoli czy szkół muszą kupować, herbatę, ręczniki czy inne rzeczy,  

i powinni to robić bo protokół dodatkowy nie został zatwierdzony więc obowiązują poprzednie 

przepisy i ustalenia.  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: jesteśmy w trakcie procedowania protokołu 

jeśli chodzi o układ zbiorowy, mamy wypisane uwagi, które musimy spełnić żeby ten protokół został 

podpisany. Mam nadzieję, że w niedługim czasie tak się stanie. Staramy się wykonywać swoje zadania 

i czynności najstaranniej jak potrafimy, natomiast jeżeli chodzi o współpracę z dyrektorami ja jestem  

w stałym kontakcie z dyrektorami szkół, oni są w stałym kontakcie ze mną, ja dziękuję za wsparcie  

i pomoc bo zawsze szanowałam przedstawicieli związków zawodowych czy pracuje w tej instytucji 

czy innej. Na pewno będę korzystała z państwa uwag i państwa  pomocy, ale proszę mi wierzyć, że 

jeżeli chodzi o współpracę ze szkołami i współpracę z dyrektorami mam nadzieję, że ta sytuacja tutaj 

relacji miedzy mną a dyrektorami szkół jest prawidłowa i wszystkie kwestie dot. szkół są między nami 

uzgadniane. Jeżeli będzie problem to na pewno będziemy prosić państwa o wsparcie.  

Jeżeli chodzi o zadania oświatowe, jest to zadanie konstytucyjne państwa. Natomiast jeżeli środki 

przekazywane z budżetu nie wystarczają nam w 100%, to musimy  tak się organizować żebyśmy 

zorganizowali najważniejsze zadanie jakim jest kształcenie dzieci. To jest olbrzymia, poważna 

inwestycja w młode pokolenie. Ja mam nadzieję, że przy wsparciu związków zawodowych i przy 

wspólnym działaniu ta sytuacja się zmieni i tych środków otrzymamy więcej, i do takich sytuacji nie 

będzie dochodziło. Obiecuje, że zrobię wszystko żeby tak było. Ja jestem w stałym kontakcie  

z dyrektorami, jesteśmy w trakcie uzgodnień. Projekt organizacyjny to jest dopiero ten wstępny etap, 
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natomiast szkoła jest w trakcie organizacji, jesteśmy w trakcie naboru i wówczas zobaczymy jak to 

będzie wyglądał.  

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: za tę sytuację finansową 

odpowiada tylko i wyłącznie pani Zdanowska. To ona doprowadziła do takiego katastrofalnego stanu 

finansów miasta, a jeszcze ostatnia sprawa: a co spowodowało, że trzy placówki nie dostały tej 

adnotacji: „w ramach posiadanych środków”? Zostały wyróżnione, że one nie posiadają tego 

wyróżnienia, a inne mają. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Modrzejewska: kwestia organizacji pracy szkół i zapisów jest 

uzgodniona z dyrektorami i dyrektorzy doskonale wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. Ja wyjaśniam, 

dlatego że organ prowadzący zatwierdza organizację i nie może być tak, że nie ma na nią wpływu,  

w związku z tym zapisuje informację, o której państwo dyrektorzy doskonale wiedzą. Te informacje 

nie są niczym nowym. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: znając pana przewodniczącego Łukawskiego 

wiem, że zawsze będzie w ostrych słowach artykułował swoje spostrzeżenia. Myślę, że w tym 

przypadku pani dyrektor udziel odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi możliwościami finansowymi  

i sprawę stawia szczerze.  

Uznaję, że ten temat został już na tyle omówiony, że możemy do niego wrócić za jakiś czas, kiedy 

będzie wiadomo, że te oczekiwania pana przewodniczącego Łukawskiego zostały spełnione.  

Radny p. Krzysztof Makowski: nie sposób nie zareagować, bo kiedyś modne było hasło: „wina 

Tuska”, a teraz widzę jest modne hasło po stronie Solidarności: „wina Zdanowskiej”. 

Przede wszystkim, panie przewodniczący Wiesławie Łukawski, to nie jest „pani Zdanowska” tylko 

Prezydent Łodzi pani Hanna Zdanowska, która wygrała ostatnie wybory w pierwszej turze uzyskując 

poparcie 70% łodzian, więc należy się szacunek. To nie jest pana koleżanka tylko Prezydent naszego 

miasta. 

Poza tym robi pani Prezydent Hanna Zdanowska i całe jej otoczenie robi co może żeby w tych 

trudnych sytuacjach, kiedy pana koledzy z Rządu obcinają kasę na wszystkim na czym się da, 

zarządzać miastem i starać się żeby to miasto mogło iść do przodu, aby się rozwijało. Gdyby pan 

wykazał trochę dobrej woli, to powiedziałby dzisiaj, mam rozwiązanie, byłem u mojego kolegi 

ministra, załatwiłem pieniądze, dostaniecie więcej pieniędzy, proszę bardzo rozwijamy wspólnie 

oświatę, a jak pan nie jest tego w stanie załatwić to proszę nie używać haseł typu: „wina Zdanowskiej”, 

bo to jest Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, a nie pana koleżanka. 

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: to jest nieszczęście dla 

Łodzi, że taka osoba jest Prezydentem Łodzi. 

Radny p. Krzysztof Makowski: powiem panu tak, to jest Prezydent Miasta Łodzi i należy jej się 

szacunek. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: szacunek należy się każdemu, dlatego proszę pana 

Łukawskiego żeby do tego tematu już nie wracał. Odpowiedź pani dyrektor Modrzejewskiej była 

jednoznaczna, podkreśliła że próbuje z dyrektorami szkół nawiązać poprawne relacje, że nie stawia 

nikogo z dyrektorów pod przysłowiowa ścianą i jest zobowiązana do respektowania ustawy o finansach 

publicznych i ja to doskonale rozumiem. Dzisiaj komisja zaopiniowała między innymi ponad 4 miliony 

dodatkowych środków dla edukacji na realizację zadań i tych programowych i tych inwestycyjno – 

modernizacyjnych i myślę, że jeżeli takie problemy pojawią się w normalnym funkcjonowaniu 

placówek oświatowych, o których pan dzisiaj sygnalizuje, również i wystąpienia dyrekcji wydziału  

i potem działania Rady Miejskiej będą zmierzać do tego, żeby sytuacja trafiła na właściwe tory. I nie 

sądzę żeby dalsze działania, o których pan przewodniczący mówił były kontynuowane, tym bardziej, 
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że zamknięty został proces organizacji roku szkolnego we wszystkich placówkach. Myślę, że to jest 

zobowiązanie dla dwóch stron, z jednej strony dla dyrektora placówki, z drugiej dla miasta i będziemy 

stać na straży, aby tak się stało do końca bieżącego roku. Sytuacja finansowa jest nie najlepsza, jeśli 

chodzi o całość środków publicznych będących w dyspozycji samorządu, ale nie tylko i staniemy na 

wysokości zadania żeby te oczekiwania, o których mówi dzisiaj pan przewodniczący Łukawski zostały 

spełnione. Umówmy się, że problem został zasygnalizowany, przenosiny szkoły przyszpitalnej ze 

Spornej na Rzgowską są w trakcie realizacji. Zostały wyjaśnione kwestie zapisów przy organizacjach 

pracy na rok szkolny 2021/2022. Zobaczymy jak będzie pod koniec wakacji. Zachęcam do tego, aby 

związkowcy byli na bieżąco w kontakcie z Wydziałem Edukacji i placówkami oświatowymi bo tylko 

to może zapewnić właściwą ocenę aktualnego stanu posiadania ze strony łódzkiej edukacji. A myślę, że 

wspólnymi siłami jesteśmy w stanie ten cel osiągnąć.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: chciałabym 

się zapytać, czy dzisiaj było miejskie zakończenie roku szkolnego? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie było dzisiaj było wczoraj, o godz. 14:00  

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 105 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: jest mi 

bardzo przykro, że jako Wiceprzewodnicząca Rady i jako członek prezydium, które opiekuje się 

Komisją Edukacji nie otrzymałam zaproszenia na to miejskie zakończenie roku, bo z chęcią bym 

przyszła, ale niestety nie otrzymałam żadnego powiadomienia, żadnego zaproszenia, że takie 

zakończenie roku było. Rozumiem, że pani dyrektor jest nową osobą i być może się nie orientuje 

jeszcze kto za co odpowiada, ale bardzo bym prosiła, że jeżeli (już mówię na przyszłość) będzie 

rozpoczęcie roku szkolnego to z chęcią w takiej uroczystości wezmę udział, tylko muszę o tym 

wcześniej wiedzieć i mierz zaproszenie z Wydziału Edukacji. Nie wiem czy państwo radni, którzy są 

członkami Komisji Edukacji również nie mieli takiego zaproszenia, bo myślę, że jeżeli by mieli to  

z pewnością również członkowie Komisji Edukacji zawsze chodzili na takie uroczystości  

i zakończenia, i rozpoczęcia roku szkolnego. Dlatego myślę, że dobrze by było kultywować tą dobrą 

tradycję. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dziękuję pani przewodniczącej za zwrócenie na to 

uwagi, chciałbym powiedzieć, że do mnie informacja na Zimbrze trafiła za pośrednictwem pana 

przewodniczącego Gołaszewskiego, który otrzymał zaproszenie od pani Prezydent dla wszystkich 

radnych. I chce powiedzieć, że wczoraj na miejskim zakończeniu roku szkolnego było kilkoro państwa 

radnych, miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu i powiem szczerze, że to już nasza 

wewnętrzna kwestia, nie kwestia związana z funkcjonowaniem Wydziału Edukacji i brakiem ze strony 

pani dyrektor Modrzejewskiej jakiś działań, bo swoje zostało przez Wydział i panią dyrektor 

uczynione, natomiast myślę, że zawiódł pewnego rodzaju wewnętrzny system przekazywania 

informacji, dlatego prosiłbym państwa radnych, członków Komisji żeby zechcieli sprawdzić czy na 

swoich skrzynkach odbiorczych Zimbry otrzymali to zaproszenie, adresowanego do Przewodniczącego 

Rady Miejskiej pana Marcina Gołaszewskiego. 

Radny p. Krzysztof Makowski: 16 czerwca otrzymaliśmy zaproszenie na zakończenie roku 

szkolnego.  

Radna p. Katarzyna Wachowska: ja też potwierdzam, że otrzymaliśmy zaproszenie na Zimbrze, 

dlatego też byłam uczestnikiem tego wydarzenia. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chcę zwrócić uwagę, że może jest to brak 

precyzyjnej wymiany komunikacji i informacji wewnątrz Rady Miejskiej. Natomiast nie widzę tutaj 

żadnych zarzutów adresowanych do Wydziału Edukacji, bo takowych nie powinniśmy mieć. Natomiast 

myślę, że na najbliższym posiedzeniu konwentu będziemy mogli do tego wrócić. 
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Radny p. Krzysztof Makowski: ja tylko zacytuję, bo to jest dość wyraźnie zapisane, 16 czerwca, 

godz. 15:24: „Aniu, na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi proszę roześlij zaproszenie 

do członków Komisji Edukacji” i my wszyscy jako członkowie Komisji Edukacji to zaproszenie 

otrzymaliśmy. Za co dziękuję bardzo. Natomiast wewnętrzna współpraca w prezydium Rady jest już 

poza naszym zasięgiem. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: myślę, że sprawdzimy czy trafiło to do wszystkich 

państwa radnych zgodnie z życzeniem organizatorów. To jest pytanie, które postawimy na posiedzeniu 

konwentu z udziałem przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz przewodniczących 

klubów. 

Wracając do wątku zakończenia roku szkolnego chciałem powiedzieć, że uroczystość w Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 105 była bardzo sympatyczna. Szczególny akcent chciałbym położyć  

na występy dzieci i młodzieży. One były nie tylko wzruszające ale po prostu adekwatne do sytuacji  

w jakiej znajdują się dzieci w tej chwili, pełne oczekiwań na wakacje, a jednocześnie tęsknoty  

za normalną szkołą. Takie przesłanie, przynajmniej ja, z tego spotkania wyniosłem. Przesłanie 

artykułowane przez dzieci, przez nauczycieli, a nie przez włodarzy miasta, bo to jaki jest nasz stosunek, 

jaka jest nasza ocena, to myślę że doskonale wiemy. Chciałem powiedzieć, że młodzież i nauczyciele 

w sposób jednoznaczny wyrazili tutaj swoją tęsknotę za powrotem do normalności.  

 

Więcej spraw różnych i wniesionych 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 


