
 

DPr-BRM-II.0012.2.17.2021  Protokół Nr 63/XII/2021 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

on-line 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  11 radnych 

obecnych   -  9 radnych 

nieobecnych   -  2 radnych 

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 62/XII/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. 

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

na 2021 rok - druk nr 327/2021 wraz z autopoprawką. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 - druk nr 328/2021 wraz z autopoprawką. 

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 proponowany porządek obrad.  

Poinformował, że do Komisji zostały skierowane następujące sprawy: 

- Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 299/2021 

w obszarze Edukacji. 
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- Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 

lata 2022 – 2050 – druk nr 300/2021 w obszarze Edukacji. 

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022 – druk nr 330/2021. 

 

Zaproponował, aby uzupełnić porządek o ww. projekty, odpowiednio w punktach: 4a, 4b i 4c. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 62/XII/2021 z dnia 7 grudnia 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 62/XII/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.   

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 62/XII/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.  

 

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

miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 327/2021 wraz z autopoprawką. 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski przedstawił projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pytanie do dyrektora Pawlickiego, w związku  

z kwota 7 000 000 zł przeznaczoną na Laboratoria Przyszłości, czy szkoły, które aplikują, a wiem, że 

aplikują chyba wszystkie szkoły podstawowe, są do tego procesu przygotowane i zakończą do końca 

roku kwestie związane z wydatkowaniem tych środków? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: proces jest dosyć długi i skomplikowany  

z uwagi na czasookres realizacji tego przedsięwzięcia. Nie było zbyt dużo czasu żeby się do tego 

zadania przygotować, w związku z czym jeśli odpowiedziałbym, że tak, że wszystko się uda i nie 

będzie żadnych przeszkód to bym skłamał. Jest sporo różnych wątpliwości i problemów związanych  

z tym co kupić, jak kupić. Pewne wytyczne do tego przedsięwzięcia są na bieżąco wprowadzane,  

ale wszystko opiera się na wytycznych bez podstaw prawnych. Mamy sytuacje taką, że jeżeli pieniędzy 

nie wydamy, no to gdzieś pojawiły się zapisy, że miasto i tak by było dodatkowo obciążone zakupami 

w tym zakresie. Więc stajemy na głowie i jednostki podejmują to wyzwanie, aby środki wydatkować. 

Jest szansa, że jeśli się nie uda wydatkować tych pieniędzy w tym roku, takie zielone światło 

otrzymaliśmy, to pieniądze będzie można wydatkować w przyszłym roku. Jeśli dobrze pamiętam to 

termin jest do końca lipca. 
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Jest masa problemów, ale wytyczne dają szanse, aby zrealizować w przyszłym roku to czego nie udało 

się w tym. 

Więcej 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 327/2021 wraz  

z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 7 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 rok – druk nr 327/2021 wraz z autopoprawką. 

 

Ad. pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 - druk nr 328/2021 wraz z autopoprawką. 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski przedstawił 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 328/2021 wraz  

z autopoprawką. 

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 328/2021 wraz z autopoprawką. 

 

Ad. pkt 4a. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi  

na 2022 rok - druk nr 299/2021 w obszarze Edukacji. 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski przedstawił 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 w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok - druk nr 299/2021 w obszarze Edukacji. 

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

się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 

2022 rok - druk nr 299/2021 w obszarze Edukacji. 

 

Ad. pkt 4b. Rozpatrzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022 – 2050 – druk nr 300/2021 w obszarze Edukacji. 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski przedstawił autopoprawkę. 
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Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

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

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022 – 2050 – druk nr 

300/2021 w obszarze Edukacji. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022 – 2050 – druk nr 300/2021 w obszarze 

Edukacji. 

 

Ad. pkt 4c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022  

– druk nr 330/2021. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka przedstawiła 

projekt uchwały. 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: wiadomą rzeczą jest, że pieniądze będą dopiero 

określone po przyjęciu budżetu, ale jest to program, który składa się z montażu dwóch źródeł 

finansowania. Jakie są proporcje pomiędzy udziałem budżetu gminy a budżetu centralnego? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: na 2022 rok  

z budżetu gminy jest kwota taka jaka była czyli 536 380 zł. Mamy świadomość, że być może  

w pewnych obszarach przydałoby się więcej, ale budżet jest trudny i będziemy starali się, poradzić 

sobie środkami z tzw. kapsal i w programie alkoholowo - narkotykowym na tego typu poradnictwo, 

również związane z przemocą są zabezpieczone pieniądze. 

Natomiast jeśli chodzi o budżet państwa to jest to porównywalna kwota. Na przyszły rok na 

specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie już zadeklarowane zostało przez 

Wojewodę 438 000 zł, natomiast kwoty na zajęcia edukacyjno korekcyjne jeszcze zgłoszonej nie było, 

ale jest to na poziomie niecałych 100 000 zł (w tym roku było 94 500 zł).  

Podsumowując obie pozycje to jest 50 na 50. 

Radny p. Krzysztof Makowski: muszę z panią podyskutować na temat tego programu, ponieważ 

przejrzałem te programy na 5 lat wstecz. I generalnie 99% to robicie kopiuj wklej.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: tak. 

Radny p. Krzysztof Makowski: ile mamy w Łodzi pokojów przesłuchań bezpiecznych dla dzieci? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: słyszałam  

o jednym, ale nie wiem. 

Radny p. Krzysztof Makowski: no właśnie, rozmawiamy o programie, który przyjmujemy co roku po 

to żeby poprawiać ludziom życie, którzy zderzają się z trudną sytuacją, a my nie mamy podstawowej 

wiedzy. Podobno w Komendzie Wojewódzkiej taki pokój powinien być, ale czy jest to ja do końca nie 

wiem. Jakby pani mogła zapytać zespołu interdyscyplinarnego i żeby powiedzieli ile i gdzie mamy 

tych bezpiecznych pokoi przesłuchań dla dzieci. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: dobrze 

rozpoznam sytuacje.  

Radny p. Krzysztof Makowski: brakuje mi tego w tym programie. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: pewne rzeczy  

w programie być muszą i są, natomiast pewnych rzeczy być tam nie może z racji innych obwarowań, 

bo jest to dość nadzorowany sposób. Myślę, że przyszły rok będzie programem wieloletnim, bo wiele 

miast tak robiło już w przeszłości, natomiast krajowy program na rok 2022 jest programem rocznym. 

Ja też się niezbyt komfortowo czuję mówiąc, że program, w zasadzie, z roku na rok specjalnie się nie 

zmieniał.  

Natomiast jeśli mogę się ustosunkować do liczb, które się pojawiają, jeśli chodzi o liczbę niebieskich 

kart, itd., to ta liczba jest, moim zdaniem, wypadkową dwóch składowych, które się na siebie 

nakładają. I jedna wynika z tego, że rzeczywiście jakaś tam przemoc (ogólnie) się dzieje, a druga to jest 

taka, jak ta przemoc jest raportowana, czy ona jest zgłaszana. Niekoniecznie większy wynik świadczy 

o tym, że coś nie działa, bo być może świadomość społeczna rośnie i więcej jest raportowane.  

I w drugą stronę też może być tak samo, że cieszymy się, że się nic nie dzieje, natomiast myślę,  

że takim narzędziem bardzo neutralnym, którym mam zamiar się posłużyć w przyszłym roku, ale ono 

nie będzie w ramach tego programu finansowane, bo tutaj to na pewno się niczego nie wygospodaruje. 

My cztery lata temu w 2018 roku zrobiliśmy takie reprezentatywne badania odnośnie alkoholu, 

narkotyków i przemocy w Łodzi i tam było zapytanie, jaki procent osób zetknęło się z przemocą  

w ciągu ostatniego roku. Z przemocą w swoim otoczeniu, w najbliższej rodzinie było 5% przemoc 

fizyczna, 7% przemoc psychiczna. I jeżeli zrobilibyśmy takie badania te cztery lata później  

i porównali, zachowując to samo narzędzie i procedury socjologiczne, myślę że moglibyśmy 

powiedzieć, czy rzeczywiście sytuacja się poprawia czy nie. Bo te liczby zgłoszeń to jest składowa 

dwóch czynników, które zachowują się zupełnie niezależnie od siebie.  

Radny p. Krzysztof Makowski: ja tu się częściowo z panią zgadzam, natomiast prawda jest też taka, 

że pracujemy już w innej rzeczywistości niż to dotychczas wyglądało.  

Zwracam uwagę, bo można było ten program trochę urealnić do sytuacji, z którą się spotkaliśmy, bo 

znowu z innych danych, o których rozmawialiśmy na Komisji Rodziny wynika, że tej przemocy jest 

coraz więcej, ponieważ dzieci są schowane w domach, a nie ma sposobu do tego dotrzeć.  

Mam jeszcze pytanie, bo do 2019 roku przygotowywaliście program na podstawie programu 

opracowanego przez dra Elżbietę Korzeniowską,  dra Krzysztofa Puchalskiego i  dra Jacek 

Pyżalskiego, ale od roku 2020 już nie odnosicie się do tego programu. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: zmiana jest  

w zasadzie jedna. To jest program, który powstał na nasze zlecenie, powstał kilka lat temu i na którym 

bazowaliśmy przez lata. Ten program, który jest w tym roku, zmiana jest jedna, nazwijmy to 

kosmetyczna, sprawcy przemocy, którzy poprzednio byli ujęci w działaniach w tym obszarze, w celu 

II, w społecznych aspektach, zostali niejako w tym roku wycięci do odrębnego celu III żeby przy 

sprawozdawaniu było jasne i bardziej klarowne co robimy dla ofiar, pokrzywdzonych, a jak pracujemy 

ze sprawcami przemocy. 

Po krótkiej dyskusji. 

Radny p. Krzysztof Makowski: mamy rok 2018, przyjmujemy gminny program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019, opracowanie Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych na podstawie programu opracowanego przez dr n. hum. Elżbieta 

Korzeniowska,  dr n. hum. Krzysztof Puchalski, dr hab. n. hum. Jacek Pyżalski, ale przechodzimy do 

roku 2020 gdzie również się powołujecie na podstawie programu opracowanego przez …, po czym 
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przechodzimy do roku 2021 gdzie jeszcze się powołujecie do tego samego, i w roku 2022 już się na ten 

program nie powołujecie. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: i na tym polega 

zmiana z celów trzech, które były zaproponowane przez to środowisko naukowe, zrobiły się cztery, 

gdzie cel odnośnie społecznych działań, w którym byli zawarci zarówno pokrzywdzeni jak i sprawcy  

w tym programie został wyszczególniony tak, żeby dla raportowania było to bardziej przejrzyste.   

Radny p. Krzysztof Makowski: ale czy pani ma ten program opracowany przez tych doktorów? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: oczywiście,  

że tak.  

Radny p. Krzysztof Makowski: czy prześle mi go pani na maila? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: oczywiście. 

Radny p. Krzysztof Makowski: bo to nie jest ten coroczny program? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: to jest ten 

coroczny program.  

Radny p. Krzysztof Makowski: to my przyjmujemy od ośmiu lat tak samo? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: tak, ponieważ  

w tych działaniach społecznych nie ma żadnych zmian. 

Radny p. Krzysztof Makowski: są ogromne zmiany, w zakresie bezpieczeństwa rodziny. Od dwóch 

lat w sytuacji w której jesteśmy. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: tak, ale nadal 

działania, my nie zamykamy katalogu działań w tym programie to jest nadal otwarte.  

My jesteśmy bardzo elastyczni i jeżeli by organizacja jakakolwiek chciała wystąpić to do końca roku 

były dostępne pieniądze żeby wesprzeć dodatkowe działania, jeśli by się pojawiły dodatkowe potrzeby.  

 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

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

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na rok 2022 – druk nr 330/2021. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 

2022 – druk nr 330/2021. 

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poprosił o przekazanie podziękowań p. Elżbiecie 

Modrzejewskiej za współpracę z Komisją Edukacji. Pani dyrektor wróciła do pracy do Biura 

Prawnego, a funkcje dyrektora Wydziału Edukacji będzie pełnił p. Jarosław Pawlicki. 

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski złożył zebranym życzenia świąteczne, 

podziękował za udział i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski 

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


