
 

DPr-BRM-II.0012.2.12.2021  Protokół Nr 58/IX/2021 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

on-line 

z dnia 14 września 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 Edukacji p. Sylwester Pawłowski 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 57/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

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

na 2021 rok – druk nr 245/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego  

nr 13 w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 10 poprzez zmianę jego siedziby - 

druk nr 240/2021. 

5. 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.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad.  

Poinformował, że do Komisji zostały skierowane dwie autopoprawki, pierwsza do druku nr 245/2021  

i druga do nr 246/2021, które proponuje włączyć do porządku. Zaproponował również wprowadzenie 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
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pod obrady projektu uchwały:  

stanowisko - apel w sprawie poparcia akcji "Wolna Szkoła" prowadzonej przez uczniów, rodziców 

i nauczycieli - druk BRM nr 136/2021, którego projektodawcą są radni p. Agnieszka Wieteska  

i p. Michał Olejniczak. 

 

Radny p. Kamil Jeziorski: gdzie można zapoznać się z treścią druku BRM nr 136/2021? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jest zamieszczony od dłuższego czasu na stronie 

UMŁ w zakładce Rada Miejska w Łodzi i dalej projekty uchwał. 

Innych propozycji zmian w porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie następującego porządku posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 57/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

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

na 2021 rok – druk nr 245/2021 wraz z autopoprawką. 

3a. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 246/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 

13 w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 10 poprzez zmianę jego siedziby - druk 

nr 240/2021. 

4a. Rozpatrzenie stanowiska - apelu w sprawie poparcia akcji "Wolna Szkoła" prowadzonej przez 

uczniów, rodziców i nauczycieli - druk BRM nr 136/2021. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 

się” przyjęła porządek. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 57/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 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 57/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.   

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 57/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
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Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 245/2021 wraz z autopoprawką. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel przedstawiła projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 245/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 245/2021. 

 

Ad pkt 3a.  Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 246/2021. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel przedstawiła autopoprawkę. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 

2021-2050 – druk nr 246/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 246/2021. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola 

Miejskiego nr 13 w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 10 poprzez zmianę jego 

siedziby - druk nr 240/2021. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska przedstawiła projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 13 w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława 

Więckowskiego 10 poprzez zmianę jego siedziby - druk nr 240/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

Przedszkola Miejskiego nr 13 w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 10 poprzez zmianę 

jego siedziby - druk nr 240/2021. 

 

Ad pkt 4a. Rozpatrzenie stanowiska - apelu w sprawie poparcia akcji "Wolna Szkoła" 

prowadzonej przez uczniów, rodziców i nauczycieli - druk BRM nr 136/2021. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: próbowałem połączyć się sms z panią radną 

Agnieszką Wieteską w sprawie ww. projektu uchwały, ale bezskutecznie, nie chciałbym wkraczać  

w kompetencje autorów projektu uchwały, w związku z tym umówmy się, ze tego projektu procedować 

w tej chwili nie będziemy, natomiast wszystkich państwa radnych odsyłam do druku BRM  

nr 136/2021, myślę że projekt jest wart przeczytania, a sama idea nie powinna budzić żadnych 

wątpliwości. Szkoda, że nie możemy na ten temat podyskutować dziś, na posiedzeniu Komisji 

Edukacji.  

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: mamy za sobą dwa tygodnie nowego roku 

szkolnego, do którego przystępowaliśmy z informacją, a nie ukrywam, że i z dużą nadzieją, że akcja 

szczepienna mająca przeciwdziałać rozwojowi Covid 19 będzie realizowana. Czy możemy liczyć na 

krótką informację na ten temat? Czy macie w Wydziale Edukacji bieżący ogląd sytuacji, bo nie 

ukrywam, że z punktu widzenia epidemiologicznego w łódzkiej edukacji ta informacja byłaby dla nas 

bardzo istotna.   

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  na bieżąco monitorujemy sytuacje 

dotyczącą szczepień w szkołach i placówkach. Jesteśmy po spotkaniu dzisiaj z Wydziałem Zdrowia, 

który jest odpowiedzialny za szczepienia. We wszystkich szkołach rodzice zostali poinformowani o tej 

akcji, że uczniowie mogą się zaszczepić, mogą zgłaszać wnioski do wychowawców, do dyrektorów 

szkół i dalej dyrektorzy zgłaszają to do placówek medycznych. W szkołach zostali powołani 

koordynatorzy, którzy kontaktują się z punktami szczepień, z punktami medycznymi, jest ta sytuacja 

monitorowana i na bieżąco prowadzona. Mamy pierwsze zgłoszenia i w skali naszego miasta jest to 

700 uczniów, którzy się zgłosili i mamy również listę pracowników, także akcja ruszyła.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy w pani ocenie jest szansa, że ta akcja nabierze 

większego rozmachu i zamiast obaw przed kolejną IV falą pandemii będziemy mieć nadzieję na to, że 

skutecznie zabezpieczymy naszą łódzką młodzież przed zachorowaniem na Covid 19? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  robimy wszystko żeby tak było, ale 

robimy to w sposób delikatny i niewymuszający, dlatego że gdybyśmy zastosowali taką metodę,  

że przymuszamy lub zbyt agresywnie namawiamy, przyniosłoby to odwrotny skutek. Natomiast 

staramy się to robić bardzo spokojnie.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy gdyby do akcji szczepiennej wraz z uczniami 

zgłosili się również rodzice bądź opiekunowie, to czy będą mogli być zaszczepienia w szkołach? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  tak, mają taką możliwość.  

W niektórych szkołach już się zgłaszają, cieszymy się z tego, bo takie wspólne rodzinne sczepienie też 

ma tą dobrą stronę, dziecko się czuje bezpieczniej. 

Radny p. Kamil Jeziorski: ja się dowiedziałem na wywiadówce u mojej córki, że tak zwane 

wyrównawcze lekcje czarnkowe przypadające na SP nr 205 to tylko 22 godziny. Dzwoniłem  

i rozmawiałem z panią dyrektor i czy udało się ustalić, ile jest tych lekcji wyrównawczych w Szkole 

Podstawowej nr 205?  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  jeżeli chodzi o lekcje wyrównawcze 

godziny dla poszczególnych szkół, to każda szkoła miała możliwość zgłaszania swoich potrzeb poprzez 

system informacji oświatowej. I tutaj w zależności od tego ile szkoła potrzebowała godzin, taką liczbę 

zgłaszała do systemu. Jeżeli chodzi  SP nr 205 podejrzewam, że tych godzin wiele więcej bo w tej 

chwili trwa jeszcze zmiana jeżeli chodzi o organizację pracy szkół.  

Umówmy się, że po spotkaniu, jak zobaczę aneks, to pana poinformuję.  

Radny p. Kamil Jeziorski: czyli jeżeli szkoła zgłosiła zapotrzebowanie na daną liczbę godzin, to taką 

otrzymała od ministerstwa? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  tak. 

Radny p. Kamil Jeziorski: a ministerstwo opłaca te godziny? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  tak. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska:  mam prośbę do pana przewodniczącego, ale 

również do pani dyrektor, abyśmy na jednym z kolejnych posiedzeń zajęli się strukturą organizacyjna 

naszych placówek oświatowych w Łodzi. Wiadomo, że ludność się przemieszcza, mamy orientację jak 

funkcjonują szkoły podstawowe w tym systemie ośmioklasowym i jak to możemy zaprojektować na 

najbliższe lata, czy są jakieś obszary Łodzi bardziej newralgiczne, gdzie może okazać się, że jest za 

mało miejsc w placówkach oświatowych a gdzie ewentualnie są szkoły, które świecą pustkami. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  to jest temat, którym jako Wydział 

Edukacji musimy zajmować się na bieżąco, dlatego że, jak pani radna powiedziała, ludność się 
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przemieszcza i w zależności od tego trzeba dostosowywać sieć szkół i miejsca w szkołach do potrzeb. 

Cieszę się, że będziemy mogli na ten temat rozmawiać.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: mogę tylko dodać, że ten temat na pewno będzie 

przedmiotem naszych obrad, dlatego że pojawiają się nowe rejony z nową zabudową, tym samym  

z młodymi rodzinami wraz z dziećmi, musimy monitorować na bieżąco możliwości wykorzystania 

miejsca w szkołach w sposób zdroworozsądkowy, być może będzie to skutkowało również korektą 

dotyczącą rejonizacji, a wszystko będzie uzależnione od tego na ile możliwości danych placówek 

oświatowych, danych szkół będą zaspakajać potrzeby lokalnej społeczności. Sądzę, że nie jest to 

kwestia, która by nam dzisiaj spędzała sen z powiek i byśmy do niej wrócili już w miesiącu wrześniu 

czy październiku, ale na pewno w tym roku ten temat będzie przedmiotem komisji. Czy pani dyrektor 

widzi taką możliwość? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska: oczywiście, że tak. Przygotuję 

stosowny materiał i będziemy rozmawiać na ten temat. 

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski 

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


