
Protokół Nr 90/X/2018 

posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 23 października 2018 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu:    

stan Komisji   - 9 radnych 

obecnych   - 7 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 radny p. Sylwester Pawłowski. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu Nr 89/X/2018 z dnia 9 października 2018 roku. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 318/2018. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych 
na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 319/2018. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich 
obwodów - druk nr 320/2018. 

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 (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
posiedzenie Komisji.  

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Zaproponował wprowadzenie punktów 1a. i 1b. w brzmieniu: 

1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 
na 2018 rok - druk nr 323/2018. 

1b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 324/2018. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła rozszerzony porządek obrad. 
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Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu Nr 89/X/2018 z dnia 9 października 2018 roku. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr 89/X/2018 z dnia 9 października 
2018 roku. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół Nr 89/X/2018 z dnia 9 października 2018 roku. 

Ad pkt 1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 323/2018. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 323/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 323/2018. 

Ad pkt 1b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
324/2018. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
324/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
324/2018. 

Przewodniczący Komisji zaproponował łączne omówienie projektów uchwał opisanych 
w drukach nr 318/2018, 319/2018 i 320/2018. 

Sprzeciwu nie zgłoszono. 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 
318/2018. 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 319/2018. 
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Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia 
granic ich obwodów - druk nr 320/2018. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : omówiła projekty uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Radny p. Marcin Zalewski: jeśli chodzi o SP nr 138 i przyłączenie do niej budynku Gimnazjum 
nr 38 uważam, że odległość jest znacząca i swego czasu mieszkańcy Łodzi wyrazili swoje zdanie 
w zakresie powstania tam szkoły. Na osiedlu były zbierane podpisy w zakresie utworzenia szkoły 
podstawowej przy ul. Dubois. W mojej ocenie na tym terenie potrzebna byłaby druga szkoła 
podstawowa żeby poprawić warunki kształcenia, żeby zmniejszyć odległości między szkołą, 
zwłaszcza, że komunikacja zbiorowa jest bardzo kulawa. 

Radny p. Tomasz Głowacki: jak Wydział Edukacji ocenia uwagi zawarte w pismach 
„Solidarności” i czy one są zasadne, a jeśli nie to dlaczego? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o opinie Związku Zawodowego 
„Solidarność” to tu w zakresie opiniowania planu sieci publicznych szkół podstawowych 
specjalnych państwo podnoszą, że w ocenie związku zawodowego korzystniejszym byłoby, aby w 
budynku przy ul. Nowogrodzkiej otworzyć szkołę podstawową specjalną, natomiast podczas 
rozmów, które miały miejsce w Wydziale Edukacji, w których uczestniczyli rodzice, uczestniczył 
Kurator i było podpisane porozumienie, absolutnie rodzice nie zgadzali się na tworzenie nowej 
szkoły podstawowej. Rodzicom bardzo zależało na tym żeby dzieci chodziły do tej konkretnie 
szkoły podstawowej i tu był główny nacisk ze strony rodziców, że to ma być ta szkoła podstawowa 
tylko zlokalizowana w budynku w pobliżu obecnego budynku, w którym rzeczywiście warunki nie 
są komfortowe, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi z orzeczeniami.  

Jeśli chodzi o siec szkół podstawowych tutaj państwo podnoszą w ocenie związku takie 
rozwiązanie, aby w miejsce szkół dwubudynkowych były osobne szkoły podstawowe. W naszej 
ocenie nie do końca jest to rozwiązanie do przyjęcia przez miasto. Zresztą pan Kurator wyraził 
pozytywną opinię do tego rozwiązania, które proponujemy.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pragnę przypomnieć, że kiedy toczyliśmy 
dyskusje o sposobie wdrożenia reformy edukacji, która od poprzedniego roku szkolnego jest 
wdrażana w życie to myśmy rozważali możliwości powołania szkół, również wtedy ten element 
był brany pod uwagę i również w opinii społecznej były mieszane odczucia i różniące się poglądy 
w tej sprawie. Stąd został zaproponowany wariant dwu budynków dla realizacji zadań przez jedna 
placówkę, jedną szkołę i było by jako kompromisowe rozwiązanie dla proponowanych wtedy 
innych. Stad też warto do tego wątku wrócić, bo pan Kurator wyrażając opinię na temat projektów 
tych uchwał ostatecznie sformułował pozytywne zdanie, choć nie ukrywam, że zbyt długo to 
trwało i mogliśmy zrealizować rozwiązanie, o którym dziś mówimy od 1 września już trwającego 
roku szkolnego 2018/2019. Ten etap społeczny dyskusji mamy za sobą w związku z tym czas 
finalizować efekty tych rozmów podjętych przed dwoma laty, zanim rozpoczęliśmy wdrażanie 
systemu reformy w naszym mieście.  

Chciałbym wyrazić przekonanie, że podjęta przez łódzki samorząd jutro decyzja w tych sprawach 
jutro pozwoli na niezwłoczne, tuż po 1 listopada działania organizacyjne pozwalające na 
dostosowanie przejmowanych przez placówki budynków do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
tym bardziej, że w tych obiektach są przygotowane pracownie, pozwalające prowadzić zajęcia z 
fizyki i chemii, w związku z tym niewątpliwie jakość prowadzonych zajęć ulegnie zdecydowanej 
poprawie.  
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Druga kwestia z tym związana to, jeżeli względy organizacyjne szkoły pozwolą to jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia, jeżeli nie to od drugiego semestru żeby nastąpiła zmiana w planach 
zajęć, bo przecież to nie jest tylko kwestia zmiany organizacji funkcjonowania uczniów, ale 
również możliwości nauczycieli. Nie jest żadną tajemnicą, że w tych placówkach, o których 
mówimy nauczyciele uzupełniają etaty w innych szkołach, w związku z tym jest to organizacyjna 
trudność, z którą będą musieli sobie poradzić dyrektorzy szkół.  

Jednocześnie trzymam kciuki za rychłe podjęcie remontu i zakończenie rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 141 na ul. Zakładowej, bo remont pozwoli na powrót do własnych murów i 
własnych klas już w przyszłości. Pozostałym dyrektorom życzę, aby jak najszybciej dostosowali 
przejmowane obiekty do prowadzenia zajęć, a młodzieży i rodzicom żeby z tych obiektów byli 
zadowoleni. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 318/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 
318/2018. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 319/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 319/2018. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia 
granic ich obwodów - druk nr 320/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia 
granic ich obwodów - druk nr 320/2018. 

Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski udzielił głosu dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 175. 

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 175 p. Małgorzata Dębowska: prosiłabym, w imieniu 
społeczności szkoły o to, aby ul. Północna numery nieparzyste od 1 do 31 czyli od ul. Zachodniej 
do ul. Kilińskiego zostaną przywrócone do obwodu Szkoły Podstawowej nr 175. My mieścimy się 
na ul. Pomorskiej przy ul. Kilińskiego. Ta część ul. Północnej została przyłączona do Szkoły 
Podstawowej nr 94, co jest dość dziwne, ponieważ do SP nr 94 są trzy przystanki tramwajowe a do 
nas pięć do dziesięciu minut pieszo. Dodam, że to był zawsze rejon naszej szkoły, odkąd szkoła 
istnieje. Oczekujemy przywrócenia nam tego obwodu. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: przyznam, że jest to nie jedyna placówka, 
która artykułuje potrzebę przywrócenia obwodu, który w sposób naturalny związany jest ze Szkołą 
Podstawową nr 175. Inne szkoły, o których nie chciałbym mówić, zgłaszają propozycje. Ja 
chciałbym poprosić dyrektor Wydziału Edukacji o odpowiedź. 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak jak już rozmawialiśmy na poprzedniej 
Komisji, akurat problem szkoły był zgłaszany do Wydziału Edukacji i my staramy się pracować 
zgodnie ze zgłoszonym harmonogramem. Obecnie jesteśmy na finiszu, jeśli chodzi o uzgadnianie 
zasad regulaminu wynagradzania, tj. duża praca do zrobienia, i nasz następny krok to zmiana 
w uchwale dot. obwodów.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował: 

1. NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Łódzkiej przekazał pismo zawierające protest i postulaty 
(DPr-BRM-II.0005.7.86.2018), pismo znajduje się w dokumentacji Komisji.  

2. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 198 w Łodzi przekazała do Prezydenta Miasta Łodzi 
pismo z prośbą o objęcie nadzorem kontroli prawidłowości realizacji zadań z zakresu edukacji. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to pismo trafiło do Wydziału Edukacji. 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

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

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


