
DPr-BRM-II.0012.2.11.2022  Protokół Nr 74/VII/2022 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 5 lipca 2022 r. 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  9 radnych 

obecnych   -  9 radnych 

nieobecnych   -  0 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. Krzysztof Makowski 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 73/VI/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. 

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

2022 rok – druk nr 171/2022. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 175/2022. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 176/2022. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski powitał radnych, zaproszonych gości i po 

stwierdzeniu quorum otworzył posiedzenie Komisji.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski przedstawił proponowany porządek obrad.  

Poinformował, że do komisji zostały skierowane autopoprawki do projektów uchwał opisanych  

w drukach nr 171/2022 i nr 172/2022.  
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Zaproponował omówienie druku nr 171/2022 wraz z autopoprawką oraz wprowadzenie do porządku 

obrad punktu 3a w brzmieniu: 

 

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

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 172/2022. 

Innych propozycji i uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 73/VI/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poinformował, że protokół został udostępniony 

w aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do jego zapisu? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 73/VI/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.  

 

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

Łodzi na 2022 rok – druk nr 171/2022 wraz z autopoprawką. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały z autopoprawką. 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 171/2022 wraz z 

autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 6 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 2022 rok – druk nr 171/2022 wraz z autopoprawką. 

 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 172/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła autopoprawkę do uchwały. 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-

2050 – druk nr 172/2022. 

Komisja w głosowaniu przy 5 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 2022-2050 – druk nr 172/2022. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 175/2022. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki przedstawił projekt uchwały. 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi – druk 

nr 175/2022. 

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

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

ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 175/2022. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 176/2022. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki przedstawił projekt uchwały. 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: rozumiem, że to jest zmiana w tej pierwszej grupie 

osób zatrudnionych w oświacie czyli tzw. specjalistów.  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: nie zmieniła się w tym projekcie nic, poza 

uwzględnieniem nowego typu nauczyciela czyli pedagoga specjalnego. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: w tej grupie są tzw. specjaliści i wśród nich doradcy 

zawodowi. Ilu w Łodzi jest specjalistów doradców zawodowych, zatrudnionych w łódzkich szkołach? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: z głowy nie jestem w stanie powiedzieć. 

Zweryfikujemy i udzielimy odpowiedzi.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: myślę, że to mogą być pojedyncze przypadki, 

ewentualnie nawet żadna osoba. Wiadomo, że są zatrudnieni nauczyciele, doradcy zawodowi, bo muszą 

być zatrudnieni. I właśnie niedoprecyzowanie tych zapisów w tej uchwale powoduje różną interpretację 

przez dyrektorów szkół, którzy zatrudniają nauczycieli, doradców zawodowych. W związku z tym taka 

moja prośba i sugestia, czy byłaby możliwość doprecyzowania i przed wymienieniem tych wszystkich 

specjalistów dopisać słowo „specjaliści”, dać dwukropek i wymienić ich? 
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To spowodowałoby bardzo dużą jasność w interpretacji i żaden z dyrektorów nie powoływałby się już na 

zapis, że tam wpisani są doradcy zawodowi i oni muszą pracować według innej siatki godzin niż ci 

nauczyciele, którzy mają te 10 godzin doradztwa zawodowego. Czy coś takiego wchodzi w grę? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: z miłą chęcią się spotkam i przeanalizuję temat  

w sposób bardziej konkretny. Nie słyszałem o problemach związanych z interpretacją dotyczącą tego 

tygodniowego wymiaru pensum dla doradców zawodowych. Więc możemy poświęcić temu większą 

uwagę i sprawdzić na ile ma to wpływ i jakie ma znaczenie dodanie słowa „specjalista” w kontekście tego 

projektu uchwały. Możemy do tego wrócić. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: tak pomyślałam sobie, że przy okazji jak już 

zmieniamy, dodając jedno słowo w tym projekcie uchwały, to można by było już załatwić tę drugą 

sprawę. Ale jeżeli nie, to jestem otwarta na spotkanie i dyskusje w tym temacie.  

 

Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 176/2022. 

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

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

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 176/2022. 

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski: przypomnę, że o godz. 13:30 rozpoczyna się 

wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, w którym uczestniczą radni, członkowie Komisji Edukacji, 

dlatego sprawy, które dzisiaj będą zgłaszane w tym punkcie, będziemy wyjaśniać na kolejnym 

posiedzeniu.  

1) Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia złożyła pismo w sprawie nowych, dużo wyższych stawek 

czynszu najmu powierzchni użytkowych znajdujących się w placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Łódź.  

Ustalenia: Przewodniczący poprosił o spotkanie z dyrekcją Wydziału Edukacji celem wyjaśnienia 

sytuacji, a później poinformowania radnych o przebiegu rozmowy. 

 

2) Prezes NSZZ „Solidarność” Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: mam pytanie do pana 

dyrektora, które sygnalizowałem w przesłanej wiadomości e-mail, dotyczące stanu rozmów i ostatnich 

ustaleń pomiędzy Miastem Łódź a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Niepedagogicznych. Dokument był wysłany 

do Ministerstwa i co się z tym dokumentem dzieje, kto za to odpowiada w Ministerstwie? Chciałbym 

nazwisko i imię żeby móc się skontaktować. Oraz kto odpowiada w Urzędzie Miasta za prowadzenie tej 

kwestii, też proszę o imię i nazwisko, żebym mógł się skontaktować z tą osobą.  

Ustalenia: dyrektor Wydziału Edukacji przygotuje odpowiedź na piśmie i przekaże do sekretariatu 

Komisji. Następnie odpowiedź zostanie przekazana do adresata pytania.  
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Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski podziękował za udział i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Krzysztof Makowski 

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


