
 

DPr-BRM-II.0012.2.2.2022  Protokół Nr 65/II/2022 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

on-line 

z dnia 1 lutego 2022 r. 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  11 radnych 

obecnych   -  11 radnych 

nieobecnych   -  0 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 64/I/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi – druk BRM nr 14/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5  

w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 i nadania statutu – druk nr 10/2022. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Łodzi 

przy ul. Drewnowskiej 88 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława 

Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 – druk nr 11/2022. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 13  

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

– druk nr 12/2022. 

9. 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.  
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Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad.  

Poinformował, że do zaopiniowania przez komisję, skierowane zostały projekty uchwał opisane  

w drukach nr 29/2022, nr 30/2022 i nr 25/2022 i proponuje wprowadzić je do porządku odpowiednio  

w punktach 4a, 4b i 7a: 

 

4a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2022 rok – druk nr 29/2022. 

4b. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

7a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 – druk nr 25/2022. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 64/I/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

4a.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

       na 2022 rok – druk nr 29/2022. 

4b.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

       Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi – druk BRM nr 14/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5  

w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 i nadania statutu – druk nr 10/2022. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Łodzi 

przy ul. Drewnowskiej 88 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława 

Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 – druk nr 11/2022. 

7a.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 

       Specjalnej nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 – druk nr 25/2022. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 13  

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

– druk nr 12/2022. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad. 
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Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 64/I/2022 z dnia 18 stycznia 2022 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 64/I/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.   

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 64/I/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.  

 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawozdanie zostało udostępnione w aktówce.  

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r. 

 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że propozycja zagadnień do planu pracy została  

udostępniona w aktówce. Dodał, że w planie pracy na rok 2022 znalazły się tematy niezrealizowane  

w roku 2021, głównie z uwagi na ograniczenia związane z pandemią. 

 

Zapytał, czy radni zgłaszają inne propozycje zagadnień, uwagi? 

Propozycji i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła planu pracy Komisji na rok 2022. 

 

Ad pkt 4a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 29/2022. 

Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel omówiła projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 29/2022. 

 Komisja w głosowaniu przy 9 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 2022 rok – druk nr 29/2022. 

 

Ad pkt 4b. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Sylwia Jakiel omówiła projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – 

druk nr 30/2022. 

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

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi – druk BRM nr 14/2022. 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej p. Ewa Koronowska omówiła projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: wydaje się rzeczą oczywistą, że Młodzieżowa 

Rada Miejska w Łodzi powinna mieć takie uprawnienia i występować z inicjatywa uchwałodawczą. 

Wyrażam przekonanie, że nie będzie to jedynie czczy zapis ani w statucie ani w uchwale, ale będzie to 

aktywność wyrażona faktycznymi przykładami inicjatywy uchwałodawczej. Młodzi ludzie mają to do 

siebie, że mają zgoła odmienne spojrzenie od osób dorosłych, mają swoje własne przemyślenia, mają 

własne oczekiwania i chęć realizacji tych oczekiwań w drodze stanowienia prawa lokalnego. 

Popierając tę inicjatywę wierzę, że MRM w Łodzi skorzysta z tych przywilejów i będzie dla Rady 

Miejskiej nie tylko partnerem, ale też wymagającym recenzentem działań w samorządzie.   

Pytań nie zadano. Innych głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

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

trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w 

Łodzi – druk BRM nr 14/2022.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku 
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o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi – druk BRM nr 

14/2022. 

 

Ad pkt  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia 

nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 i nadania statutu – druk nr 10/2022. 

Ad pkt  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 

w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla 

Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 – druk nr 11/2022. 

 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki omówił łącznie projekty uchwał opisane  

w drukach nr 10/2022 i nr 11/2022. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

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

utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 i nadania statutu – 

druk nr 10/2022.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Branżowej 

Szkoły II stopnia nr 5w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 i nadania statutu – druk nr 10/2022. 

 

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

włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 do Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 – druk 

nr 11/2022. 

 Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie włączenia Branżowej 

Szkoły II stopnia nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 

im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 – druk nr 11/2022. 

  

Ad pkt 7a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 – druk nr 25/2022. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki omówił projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy formalnego z punktu widzenia  

na ul. Rzgowskiej będzie filia nr 1 czy nie będzie filii? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: z punktu widzenia formalnego wygląda to tak, 

musimy mieć jedną, główną siedzibę i mogą być dwie filie. Obecnie mieliśmy główną siedzibę i cztery 

filie. Więc dwie filie stają się dwoma lokalizacjami, zostają dwie filie, czyli zostają cztery lokalizacje, 
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ale główna siedziba zmienia się z ul. Spornej na ul. Rzgowska przy CZMP i to jest zamiana bardziej 

formalna, z uwagi na wypowiedzenie tego porozumienia na nieodpłatne korzystanie.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: zarówno na ul. Spornej jak i ul. Rzgowskiej to nie 

są placówki podległe samorządowi. CZMP podlega bezpośrednio ministerstwu, rozumiem że nie ma 

żadnych przeszkód żeby podmioty, które są organem prowadzącym dla tych szpitali współpracowały 

 i udostępniły na terenie funkcjonowanie szkół. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: nie było zgłaszanego problemu. Kwestia jest już 

dogadana, uregulowana. Kwestia rozwiązania tego tylko w kwestii prawnej czyli usankcjonowania 

czegoś co nie znajduje podstaw do tego żeby tego nie poczynić, w związku z czym nie budzi to 

żadnych emocji żadnej ze stron. Dyrektor szpitala nie widzi przeciwwskazań i wykazuje chęć 

współpracy.  

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

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

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 – druk 

nr 25/2022.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

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

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi przy ul. Spornej 36/50 – druk nr 25/2022. 

 

Ad pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego  

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

– druk nr 12/2022. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki omówił projekt uchwały. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: co będzie z lokalem dotychczas zajmowanym 

przez przedszkole? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: jest to lokal prywatny w związku z czym był 

wynajmowany, ponosiliśmy dodatkowe koszty z tytułu najmu. Właściciele sami zadecydują co z nim 

dalej robić. Nadarzyła się okazja i z niej skorzystaliśmy, i mamy przedszkole należącym do miasta. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: celowo zadałem to pytanie, bo mamy jeszcze 

szereg placówek przedszkolnych w nie naszych obiektach, za które płacimy wysokie czynsze, pomijam 

osiedla i spółdzielnie mieszkaniowe. Warto byłoby ten trend kontynuować i przenosić przedszkola do 

naszych obiektów zarówno ze względów ekonomicznych jak i czysto gospodarskich.  

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

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

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

poprzez zmianę jego siedziby– druk nr 12/2022.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
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Przedszkola Miejskiego nr 13w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 10 poprzez zmianę 

jego siedziby– druk nr 12/2022. 

 

Ad pkt 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

1) 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ten punkt zaczniemy od informacji Wydziału 

Edukacji na temat organizacji przez Miasto Łódź wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu 

zamieszkania w okresie ferii zimowych 14 - 25 lutego 2022 r.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk: w okresie ferii zimowych Miasto 

Łódź w 34 szkołach lub placówkach oświatowych zorganizuje zajęcia zamknięte w formie półkolonii. 

Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach 7 – 17. 

Uczestnikami półkolonii mogą być uczennice i uczniowie uczęszczający do klas I-IV, zamieszkali na 

terenie miasta Łodzi. Zajęcia odbywać się będą na terenie placówek  w reżimie sanitarnym z 

wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i środków urozmaicania spędzania czasu wolnego, w 

tym w szczególności z wykorzystaniem infrastruktury sportowej i  informatycznej, a także poza 

terenem szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. Organizatorzy wypoczynku - Szkoły pobierają 

opłatę za pobyt dziecka w wysokości 20 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana  jest na 

zapewnienie uczestnikom wyżywienia. Rekrutacja  rozpocznie się 1 lutego 2022 roku, prowadzona 

będzie indywidualnie przez każdą placówkę. Utworzonych będzie 113 grup co pozwoli na zapewnienie 

miejsc dla  1555   dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. Łączna wartość wydatków w ramach 

realizacji zadania wyniesie  612 250  złotych. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: cieszy fakt, iż pomimo pandemii, okres ferii, 

pobytu najmłodszej grupy dzieci z klas I- IV znajduje się w sferze naszych propozycji i możliwości 

spędzenia ferii pod dobrą, troskliwą, a przede wszystkim fachową opieką łódzkich nauczycieli. 

Wprowadzona z inicjatywy Komisji przed kilku laty, inicjatywa trafiła na podatny grunt, nie tylko w 

odbiorze społecznym, ale i również na podatny grunt jeśli chodzi o Prezydenta Miasta i Wydział 

Edukacji. Cieszy też fakt, ze liczba dzieci pomimo pandemii jest imponująca, bo jeżeli opieką 

obejmiemy ponad półtora tysiąca małych dzieci to nie tylko będzie to szansa na dobrą opiekę ze strony 

wychowawców, ale i również na odciążenie rodziców, którzy w tym czasie przecież ferii nie mają i 

zawsze bolączką tych, którzy pracują było zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi To jest rzecz 

bardzo cenna. Również warta podkreślenia jest sprawa, że oprócz szkół mamy również szkoły 

specjalne, co jest nie bez znaczenia, a także centra zajęć pozaszkolnych i to w licznie aż 5 oddziałów. 

Myślę, że to warto podkreślić bo Centrum Zajęć Pozaszkolnych na bieżąco współpracuje z lokalną 

społecznością i oferuje propozycje artystyczne dla dzieci korzystających z ich oferty na co dzień.  

Na uwagę także zasługuje fakt równomiernego rozłożenia w poszczególnych dzielnicach. Zwiększona 

liczba na Widzewie wiąże się z bardziej rozległą przestrzenią tej dzielnicy i potrzebą uwzględnienia 

osiedli mieszkaniowych jak to ma miejsce na Widzewie Wschodzie i na Olechowie. Tu warto również 

podkreślić, że duża placówka - Szkoła Podstawowa nr 205 jest uruchomiona, a także Szkoła nr 141, 

którą zmodernizowaliśmy na tyle, że warunki pozwalają na to aby proces dydaktyczno wychowawczy 

był realizowany podczas ferii. 

Pozostaje tylko i wyłącznie przyklasnąć tej inicjatywie, życzyć opiekunom, dyrektorom szkół i 

Wydziałowi żeby ferie były bezkolizyjne, bez potrzeby interwencji w przypadku, kiedy coś by się 

wydarzyło. Trzymamy kciuki za bezpieczne ferie w mieście zimą 2022 roku. Myślę, że dwa tygodnie 

po feriach będziemy mieli okazję krótko poinformować jak plany się ziściły, jakie wnioski zostały 

wyciągnięte i trzymam kciuki żeby akcja letniego wypoczynku zarówno w odniesieniu do szkół, 

placówek oświatowych jak i również w odniesieniu do naszego ośrodka w Grotnikach była również 

starannie przygotowana i żebyśmy mogli tam dzieci wysłać w czasie wakacji letnich. 
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2) 

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: na jakim etapie jest 

przejmowanie pieniędzy przeznaczonych na fundusz zdrowotny, które do tej pory były w gestii 

placówek oświatowych, a które pani prezydent zabrała placówkom i ma je teraz pod swoją kontrolą? 

Jest do tego regulamin, który właściwie oznacza, że tylko ktoś kto jest na progu śmierci może dostać 

ewentualnie jakąkolwiek pomoc. Bo są to takie warunki, że mało kto tę pomoc dostanie. 

Podejrzewamy, że pani prezydent, która cierpi na brak pieniędzy i zadłużyła miasto, szuka panicznie 

oszczędności, ma zamiar doprowadzić do sytuacji, ze pod koniec roku 2022 większość pieniędzy 

będzie nierozdysponowana i w ten sposób miasto je przejmie i przeznaczy na inne, godniejsze cele, np. 

na wynagrodzenie dla członków nowo powołanych spółek pani prezydent.  

Chciałbym też dowiedzieć się, ile miasto przejęło pieniędzy z funduszu zdrowotnego za 2021 rok? Bo 

są placówki, które niestety nie rozdysponowały pieniędzy, tylko część oddały miastu? 

Kiedy dyrektorzy placówek i pracownicy dowiedzą się jak ten fundusz ma działać?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk: szkoły i placówki 17 stycznia 

zostały poinformowane szczegółowo na temat tego, w jaki sposób mają postępować jeśli chodzi o 

prowadzenie spraw związanych z wnioskami o bezzwrotne świadczenia pieniężne w ramach pomocy 

zdrowotnej. Szkoły i placówki wiedza o tym, że w tej chwili obsługa tych wniosków prowadzona 

będzie bezpośrednio przez Wydział Edukacji UMŁ. Szkoły otrzymały informację taką, ż świadczenie 

pieniężne, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej z 25 sierpnia 2021 r. może być przyznane tylko 

i wyłącznie w trzech przypadkach, o których też mowa jest w ustawie. W związku z tym o taką formę 

pomocy bezzwrotnej może ubiegać się osoba, oczywiście nauczyciel, która cierpi na przewlekłą 

chorobę, albo chorobę, która ma ciężki przebieg i wymaga kontynuacji leczenia w domu. Drugą 

przesłanką ubiegania się o taką formę pomocy jest długotrwałe leczenie szpitalne lub długotrwałe 

leczenie specjalistyczne. Poinformowaliśmy również dyrektorów szkół i placówek oświatowych o tym, 

że do takiego wniosku gdzie dana osoba będzie ubiegała się o udzielenie jej świadczenia należy złożyć 

zaświadczenie lekarskie, które wydane będzie w czasie nie dłuższym niż miesiąc przed złożeniem 

takiego wniosku. Wnioskodawca powinien również przedstawić imiennie wystawione dokumenty, 

rachunki, faktury, które potwierdzą, uwiarygodnią fakt poniesienia kosztów leczenia w związku z 

którym to dany nauczyciel ubiega się o udzielenie mu pomocy, jak również wnioskodawca powinien 

przedłożyć dokument, który potwierdzać będzie fakt zatrudnienia go w szkole prowadzonej przez 

miasto Łódź. A w przypadku emerytów i rencistów albo nauczycieli, którzy pobierają nauczycielskie 

świadczenia kompensacyjne to będzie musiał być dokument, który potwierdzi fakt przejścia na 

emeryturę, rentę albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wnioskodawcy będą musieli 

również złożyć odpowiednie oświadczenie o tym jakie uzyskują dochody w przeliczeniu na jednego 

członka rodziny w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. 

W związku z powyższym wydaje nam się, że placówki do których mogą trafiać osoby, które są 

zainteresowane złożeniem wniosku o udzielenie świadczenia zdrowotnego wiedzą jaka jest związana  

z tym procedura, jakie dokumenty należy złożyć i gdzie należy szukać informacji na ten temat.  

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: pani dyrektor, proszę 

nie robić ze mnie głupszego niż jestem, ani z dyrektorów sobie podległych. Ja czytałem ten dokument, 

który musieliście podpisać. Nic dyrektorzy nie wiedzą, ani zainteresowani pracownicy nic nie wiedzą. 

Ja się jeszcze raz pytam, ile jest pieniędzy? Kiedy będą druki? Kto będzie rozpoznawał te prośby  

o zapomogę? Jak to się ma do RODO? Oprócz tego, potwierdziła pani, że to są wymagania, które 

oznaczają drakońskie ograniczenie ilości osób, które mogą cokolwiek otrzymać w formie tej jałmużny 

zdrowotnej. Jest to zupełne odwrócenie dotychczasowej filozofii przyznawania zapomóg zdrowotnych 

w placówkach, gdzie członkowie komisji znali swoich kolegów i koleżanki. Natychmiast udzielano 
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pomocy nie na podstawie tylko i wyłącznie bezdusznych papierków, tylko na podstawie wiedzy  

o sytuacji.  

Oprócz tego narzucona przez państwa forma rozdysponowywania funduszu zdrowotnego powoduje 

zwiększone obowiązki dla dyrektorów i pracowników szkoły. Gdzie są dodatkowe pieniądze dla tych 

ludzi, którzy się będą zajmować tymi wnioskami? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: niezależnie od tego, jaka padnie odpowiedź, to 

żeby ewentualnie wstrzymać się z oceną, bo mamy dopiero początek roku, jeszcze nie wpłynęły żadne 

wnioski co do wykorzystania tego funduszu i myślę, że będziemy mogli reagować w sposób mniej 

emocjonalny, w momencie, kiedy one nabiorą już faktycznego wymiaru. Dzisiaj mówimy tylko  

o sferze założeń i rozwiązań teoretycznych i tu jest moja prośba pod adresem pana Łukawskiego. 

 Ja myślę, że dyrektorzy również będą zainteresowani tym żeby sprawy zostały jak najlepiej 

wyjaśnione, a problem nie tworzony był w momencie kiedy wnioski się pojawią.  

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: moje emocjonalne 

nastawienie jest miedzy innymi spowodowane gdy patrzę na pana. Pamiętam jak pan, merytorycznie  

i fachowo, w krótkich żołnierskich słowach zjechał ten pomysł, jak pan wytknął wszystkie błędy, które 

oznaczały jedno, wyrzucenie tego śmiecia prawnego do kosza. A potem głosował pan za tym 

projektem.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: wątpliwości jakie się pojawiają i jakie miałem 

wtedy wcale nie zostały rozwiązane, ja po prostu czekam na efekty tych działań, które będą po zmianie 

zasad. Natomiast przyjęta została uchwała Rady Miejskiej, głosowałem za jej przyjęciem, z jednego 

prostego powodu, odstępujemy od zasad dotychczasowych, świadomi tego jakim to się może skończyć 

efektem. Ja podtrzymuję te wątpliwości i w odróżnieniu od pana wierze, że te wątpliwości zostaną 

rozwiane. Jeśli pojawią się trudności w tej sprawie to będę miał niemiłą satysfakcję, że pewne rzeczy 

się nie powiodły, ale z góry tego procesu na stawiam na przegranej pozycji.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk: chciałam zwrócić uwagę na fakt, że 

tak naprawdę my jako wydział jesteśmy zobligowani do tego, żeby wykonać dyspozycje zawarte w 

uchwale. Jednocześnie chciałam przypomnieć, że uchwała wprowadziła regulamin przyznawania 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, które prowadzone są przez miasto Łódź i w związku z tym 

my nie mieliśmy możliwości wprowadzania innego rodzaju zapisów, tym bardziej wprowadzania 

innych przesłanek, które uprawniałyby wnioskodawców do tego aby ubiegać się o przyznanie im tego 

świadczenia zdrowotnego. W związku z tym nie mamy tu możliwości wprowadzenia innego przepisu 

czy innej przesłanki , która by umożliwiła przyznanie tej pomocy bezzwrotnej.  

Pismo, które skierowaliśmy do szkół miało na celu przede wszystkim wprowadzenie jasnych zasad, 

zwrócenie dyrektorom uwagi na to, żeby byli w stanie przekazywać osobom zainteresowanym, które 

do nich być może się zgłoszą, jakby siłą przyzwyczajenia, informacje w jaki sposób mogą dalej 

udzielać informacji, gdzie kierować zainteresowanych, jakiego rodzaju dokumenty będą wymagane od 

wnioskodawców i myślę, że tak się dzieje. Pismo jest skonstruowane w jasny, przejrzysty sposób, 

podaje wyraźnie jakie są przesłanki do uzyskania pomocy zdrowotnej, jakie dokumenty należy złożyć i 

gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. Także nie wydaje mi się aby to mogło budzić 

jakieś zastrzeżenia.  

Wnioski będziemy przyjmować w sposób ciągły. Myślę, że musimy dać sobie trochę czasu na to 

żebyśmy byli w stanie, po pierwszym kwartale funkcjonowania tego funduszu zdrowotnego pod 

naszymi skrzydłami, ocenić jak dużo będzie tych wniosków, jak wiele osób zainteresowanych będzie 

aplikowało.  
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W pierwszym roku funkcjonowania do 15 października można ubiegać się o przyznanie świadczenia 

zdrowotnego zgodnie z zapisami uchwały. W kolejnym roku pierwsza runda zakończy się 31 marca, 

 a drugim terminem będzie 30 września. Także to tez jest wyjście naprzeciw potrzebom  

i oczekiwaniom osób, które będą się ubiegały o udzielenie tej pomocy.  

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: pan przewodniczący 

jest w szczęśliwej sytuacji bo jeszcze ma złudzenia, natomiast ja nie wierzę w żadne słowo pani 

prezydent Zdanowskiej, ani w jej dobrą wolę. Natomiast przynajmniej powiedzcie ile pieniędzy macie 

na ten cel? Ile przejęliście pieniędzy za 2021 rok? Kto będzie rozpatrywał te wnioski? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: wrócimy do tego tematu w momencie, kiedy 

zaczną obowiązywać terminy określone w uchwale przyjętej przez Radę Miejską. Ja chciałbym zapytać 

panią dyrektor czy zespół, który będzie rozpatrywał te wnioski jest już wyłoniony? A jeżeli chodzi  

o pieniądze to one są określone w budżecie wystarczy zasięgnąć informacji. Jeśli teraz odpowiedź jest 

niemożliwa to umówmy się, że w ciągu kilku najbliższych dni te informacje spłyną do komisji i nie 

będzie problemu z samą wiedzą. Natomiast prosiłbym pana przewodniczącego, żebyśmy poczekali do 

momentu, aż mechanizm ruszy, bo dzisiaj wiemy, że jest mechanizm przygotowany, nie wiemy czy 

zaskoczy w odpowiednim miejscu i czasie.  

Natomiast Wydział bym prosił o to żeby uniknąć sytuacji w przyszłości, że jakiekolwiek poślizgi 

czasowe są efektem pracy albo braku reakcji ze strony wydziału. Ja nie biorę pod uwagę innych 

komórek poza Wydziałem Edukacji. Chciałbym aby Wydział Edukacji z podniesionym czołem 

poinformował zarówno zainteresowanych dyrektorów, związki zawodowe i komisję, że wszystko co 

zostało zrobione, zostało zrobione zgodnie z obowiązującymi zasadami, w terminie, na czas. Żeby te 

zasiłki związane ze stanem zdrowia nauczycieli nie trafiały do nich w momencie kiedy tego złego już 

nie będzie. 

Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: to zostało tak 

skonstruowane, że duża część tych osób nawet nie doczeka rozpatrzenia tych wniosków. A jeżeli 

dzisiaj na początku lutego, Wydział edukacji nie ma podstawowych danych ile przejęli pieniędzy 31 

stycznia za 2021 rok, jeżeli nie ma podstawowej informacji ile mają pieniędzy do dyspozycji, ani nie 

umieją powiedzieć, bo nie mogą, kto jest w tych komisjach, które rozpatrują, to o czym my mówimy? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: poczekajmy na odpowiedź ze strony Wydziału 

Edukacji. 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: co do rozliczenia za zeszły rok to musimy 

jeszcze poczekać na zamkniecie, ponieważ jeszcze spływają sprawozdania z wykonania budżetu za 

ubiegły rok. Co do budżetu na 2022 rok jest to rząd wielkości miliona złotych.  

Co do komisji, kwestia wygląda w ten sposób, że formalnie komisji być nie może. W chwili obecnej 

przydzieliliśmy zadania pracownikom Wydziału Edukacji, którzy będą rozpatrywać te wnioski 

z zachowaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Dla ułatwienia 

stworzyliśmy wzór wniosku, ale przyjmiemy każdą prośbę do rozpatrzenia. 

Rzeczywiście jest dużo obaw i leków i nie twierdzę, że tego nie można teraz powiedzieć ostatecznie, że  

będzie wszystko w porządku, poczekajmy rzeczywiście na efekty, rozliczenia.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ponieważ datą taką pierwszą jest 31 marca, 

rozumiem, że w kwietniu możemy oczekiwać pierwszych informacji w sprawie realizacji tego zadania 

przez Wydział.  
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3) 

Radny p. Krzysztof Makowski: czy są już wstępne informacje na temat działań w ramach nowych 

rozwiązań podatkowych, gospodarczych, nowego bezładu rządu PiS popieranego przez Solidarność i 

jak to się przekłada na rachunki za prąd i gaz, w szkołach? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: pani dyrektor zbierała ostatnio informacje 

odnośnie rachunków za gaz więc udzieli odpowiedzi. W zakresie pozostałych mediów rzeczywiście 

zbieramy te informacje i myślę, że podsumowanie będzie po tym jak już dotrą rachunki do wszystkich.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk: na przełomie roku pytaliśmy o gaz  

szkoły i placówki, i już tedy o 107% wzrosły koszty z tytułu ogrzewania gazem. Te koszty pewnie 

będą większe, bo jeszcze nie wszystkie szkoły otrzymały wtedy prognozy opłat na przyszły rok. 

Radny p. Krzysztof Makowski: w związku z powyższym czy rząd PiS popierany przez Solidarność 

przewidział rekompensaty dla szkół w związku z podniesieniem opłat za gaz i za prąd? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: póki co nie dotarły do nas żadne oficjalne 

komunikaty co do zmiany taryf czy przywrócenia kwot, które jeśli nawet mają być podwyżką to nie tak 

znaczną. Jedynie jest to wyłącznie przekaz, informacja medialna, która jest komunikowana. Natomiast 

fizycznie, oficjalnie, żadną drogą nie wpłynęła do nas informacja o formie wstrzymania podwyżki, 

obniżenia czy zachowania opłat zeszłorocznych 

Radny p. Krzysztof Makowski: może trochę zgryźliwie do mojego przedmówcy powiem, otóż z tego 

rozpasania łódzkiego, z tych rozpasanych zarządów spółek trzeba będzie znaleźć drugie tyle, bo 

oceniam, że tak to będzie wyglądało, aby zapłacić za łódzką edukację. I te pieniądze, które wypracują 

łodzianie trzeba będzie zapłacić za nieporadność tego rządu, który doprowadził do takiej sytuacji, że 

grozi zapaść we wszystkich sektorach gospodarczych. 

4) 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: kiedy będziemy mogli spodziewać się oferty 

edukacyjnej do szkół ponadpodstawowych na przyszły rok szkolny? 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: w zasadzie są już przygotowane 

porozumienia więc na dniach zaczną spływać do placówek ponadpodstawowych co do liczby klas,  

w związku z czym myślę, że na przestrzeni najbliższego tygodnia te komunikaty już zaczną do nas 

trafiać. 

5) 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: do komisji wpłynęło pismo z Przedszkola 

Miejskiego nr 159 w którym rodzice wskazują na potrzebę dokonania modernizacji placu zabaw przy 

przedszkolu. Mamy informację na temat zgłaszanych potrzeb remontowo – inwestycyjnych w tym 

obszarze. Rodzice powołują się na interwencję u państwa radnych, z których jeden jest członkiem 

naszej Komisji, drugi nie. Prosiłbym Wydział Edukacji żeby sprawdził jakie możliwości rysują się 

przed ewentualnymi zmianami placu zabaw, tym bardziej że chciałbym Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej dać odpowiedź, a przypomnę, że pierwsze pismo wpłynęło na jego ręce i na ręce pani 

Prezydent Hanny Zdanowskiej we wrześniu 2020 roku. Również rodzice dzielą się smutną obserwacją, 

co do przebiegu inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Nie udało się pozyskać niezbędnych 

środków na ten cel. Osiedle to, zlokalizowane przy ul. Lelewela, Leczniczej a więc na terenie starej 

Dąbrowy wydaje się świadczyć nie tylko dobro działań  opiekuńczo wychowawczych dla dzieci, ale 

dla środowiska będącego wokół. Plac zabaw mógłby rozwiązać wiele społecznych problemów, a nie 

tylko poprawić funkcjonowanie samej placówki przedszkolnej. 

Poproszę o informacje, aby na posiedzeniu można było wrócić do sprawy. 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk: znamy sprawę i monitorujemy ją na 

bieżąco. Do nas to pismo również zostało skierowane, w związku z tym skierowaliśmy je do naszego 

oddziału do spraw projektów i inwestycji, tak żeby prześledzić jakie są możliwości i jakie prace były 

już do tej pory wykonywane i jakie są potrzeby. Liczymy się z tym, że trzeba będzie placówkę 

wesprzeć podczas kolejnej edycji aplikowania w ramach budżetu obywatelskiego. Będziemy gotowi  

z informacja na kolejne spotkanie. 

6) 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ponieważ dziś Komisja przyjęła plan pracy na rok 

2022 to oficjalnie awizuję kierownictwu Wydziału potrzebę opracowania harmonogramu realizacji 

pewnych zapisów i proszę o rozmowę w tym zakresie w najbliższym czasie.  

 

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 


