
 

DPr-BRM-II.0012.2.13.2021  Protokół Nr 59/X/2021 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

on-line 

z dnia 19 października 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 58/IX/2021 z dnia 14 września 2021 r. 

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

na 2021 rok – druk nr 271/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Łódź – druk nr 266/2021.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Łódź - druk nr 267/2021. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
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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 271/2021i druga do nr 272/2021. Zaproponował 

omówienie druków podstawowych wraz z autopoprawkami. 

Innych zmian w porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Komisja przyjęła porządek przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 58/IX/2021 z dnia 14 września 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 58/IX/2021 z dnia 14 września 2021 r.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 58/IX/2021 z dnia 14 września 2021 r.  

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 271/2021 wraz z autopoprawką. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak 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 271/2021 wraz z 

autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 8 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 271/2021 wraz z autopoprawką. 
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Ad pkt 4.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021 wraz z autopoprawką. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak 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 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – 

druk nr 272/2021 z autopoprawką. 

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 2021-2050 – druk nr 272/2021 z autopoprawką. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów  

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Łódź – druk nr 266/2021.  

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

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: mam jedną prośbę, sygnalizowałem już kiedyś 

potrzebę przyjrzenia się uchwale podstawowej, którą zmieniamy w odniesieniu do kryteriów i trybów 

przyznawania nagród i zweryfikowania opinii czy w dalszym ciągu nie powinniśmy uwzględniać 

wnioskodawców, bo nie są oni wskazani w tym dokumencie. Więc ci, którzy mogą występować 

z wnioskiem o przyznanie nagrody I, II i niebawem się okaże czy III stopnia. Jest to prośba, żeby pani 

zechciała jako wieloletni prawnik, a jednocześnie osoba mająca legislaturę edukacyjną w jednym ręku, 

żeby przyjrzeć się temu zagadnieniu.  

Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 266/2021.  

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
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prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 266/2021.  

 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków  

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Miasto Łódź - druk nr 267/2021. 

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

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź - druk nr 267/2021. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Łódź - druk nr 267/2021. 

 

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: w środowisku edukacyjnym, nauczycielskim dość 

głośno jest na temat zawieszenia dyrektorów łódzkich placówek. Czy mogłaby pani nas poinformować 

jakich placówek to zawieszenie dotyczy?  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  zawieszenie dotyczy dyrektorów 

dwóch placówek, co jest konsekwencją przeprowadzenia audytu. I tu zapadła decyzja o zawieszeniu 

dyrektorów ze Szkoły Podstawowej nr 92 i 206. Natomiast jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 111 to 

sytuacja dotyczy bezpieczeństwa dzieci. Sprawy zostały przekazane do Rzecznika Dyscypliny przy 

RIO i Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Łódzkim (dot. SP nr 92 i nr 206) oraz do 

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
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139624/5285/Ed_p21_240_20210830.pdf
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Rzecznika Dyscyplinarnego przy Wojewodzie Łódzkim i Prokuratora Rejonowego (dot. SP nr 111). 

Czekamy na rozstrzygnięcia, wyjaśnienie tych spraw i będę państwa informowała o dalszym przebiegu 

sprawy. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czasami trzeba sięgnąć do tego typu działań tym 

bardziej, że one mają na celu z jednej strony wyjaśnienie zaistniałych okoliczności, a z drugiej strony 

zapewnienie właściwego funkcjonowania placówek, w których stwierdzono pewne odstępstwa od 

obowiązujących przepisów. 

Chciałbym poprosić panią o zainteresowanie się sytuacja w Szkole Podstawowej nr 181. Dostałem 

bowiem informację, cyt. „w szkole nauczycielki proszą rodziców o zakup nie tylko papieru 

toaletowego czy chusteczek, pisaków do tablicy, kredy, ale także linijek czy długopisów dla samych 

nauczycieli.” Twierdzenie, że mają takie oświadczenie na piśmie. W związku z tym proszę, by sytuacją 

w SP nr 181 zainteresował się Wydział Edukacji i sprawdził czy faktycznie jest tak źle, jak do komisji 

donoszą rodzice. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska:  dziękuję za tę informację  

i niezwłocznie sprawdzimy tę sprawę. 

Radna p. Karolina Kępka: w związku z zawieszeniem dyrektora szkoły Podstawowej nr 91 chcę 

zapytać, kto teraz pełni funkcję dyrektora? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska: funkcje dyrektora pełni zastępca 

dyrektora i ma przydzielone wszystkie czynności. 

Radna p. Karolina Kępka: czy są planowane zmiany w regulaminie czy statucie Centrum Usług 

Wspólnych Oświaty w kwestii obsługi szkół przez inspektorów ochrony danych osobowych? Czy 

możemy spodziewać się uchwały na kolejnej sesji? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska: tak, jest projekt uchwały 

przygotowany, ja wszystko państwu opowiem. Od 1 stycznia obsługę zarówno RODO jak i BHP 

będzie wykonywało CUWO. Na kolejnej komisji sobie o tym porozmawiamy.  

 

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 


