
Protokół Nr 86/VIII/2018 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 
 

I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 8 radnych 
 
obecnych   - 6 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 85/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2018 rok - druk nr 277/2018. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 278/2018. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania 
stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu 
Miasta Łodzi” – druk nr 263/2018. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 34 
w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwikli ńskiej 9 – druk nr 270/2018. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia 
i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź – 
druk nr 271/2018. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia 
bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom szkół podstawowych – 
druk BRM nr 128/2018. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła porządek obrad. 
 
Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu Nr 85/VII/2018 z dnia 3 lipca 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 85/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół Nr 85/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku. 
 
Ad pkt 2 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 277/2018. 
 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy subwencja w wysokości 5 milionów złotych to jest jakieś 
wyrównanie? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to jest włączenie subwencji faktycznie 
naliczonej. Jest to normalna rzecz w cyklu roku budżetowego, dlatego że planując budżet najpierw 
miasto przyjmuje dochód z tytułu subwencji na podstawie tak zwanej subwencji planowanej. Jest 
to ostateczna wysokość już po weryfikacji danych z SIO i po uchwaleniu budżetu państwa. W tym 
roku rzeczywiście mamy zwiększenie w części gminnej natomiast mamy zmniejszenie w części 
powiatowej. Jest to per saldo 4 300 000 zł więcej. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy zwiększenie środków przeznaczonych dla szkół, placówek 
niepublicznych o kwotę 1 796 000 zł wynika z tego, że mamy więcej uczniów w tych placówkach? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak, dlatego że mieliśmy możliwość 
rozdysponowania kwoty ostatecznej subwencji w taki sposób, że ok. 2 600 000 zł to są środki, 
które są zwiększeniem dla placówek publicznych, to są środki na odprawy dla pracowników 
zwalnianych z pracy, i kwota niecałe 1 800 000 zł to jest uzupełnienie dla placówek 
niepublicznych. Jest to pierwsze urealnienie wydatków związanych z placówkami niepublicznymi.  
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Radny p. Tomasz Głowacki: ale w tej pozycji znajduje się również dotacja 50 000 zł dla szkół 
podstawowych publicznych? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak, ale to są te szkoły prowadzone przez 
inny podmiot. One nie są miejskie.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy to są szacunki na rok szkolny, który się skończył? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to są te szacunki, o których już wiemy na 
wrzesień, w kolejnych miesiącach będzie dużo więcej. 
 
Więcej pytań nie zadano. 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 277/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 277/2018. 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
278/2018. 

 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Więcej 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 
278/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk 
nr 278/2018. 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia „Regulaminu przyznawania 

stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych 
z terenu Miasta Łodzi” – druk nr 263/2018. 

 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
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Radny p. Kamil Jeziorski: to jest trochę dziwne, bo jednak ci najzdolniejsi studenci zostają 
doktorantami i być może bez tego wsparcia nie będą mogli … 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: jeżeli chodzi o doktorantów, to mają oni możliwość aplikowania o środki z wielu 
źródeł faktycznie ci najzdolniejsi i tak naprawdę mogą otrzymywać stypendia dla wybitnych 
naukowców, stypendia doktoranckie specjalne, stypendia naukowe, jest organizowany konkurs 
„diamentowy grant”, czy realizowane przez Narodowe Centrum Nauki programy stypendialne 
Etiuda i Preludium, więc jest bardzo dużo innych źródeł z których mogą czerpać dofinansowania. 
Natomiast nam zależy na tym, żeby tych najzdolniejszych, tych finalistów, czy laureatów olimpiad 
zatrzymywać na uczelniach łódzkich żeby oni nie odchodzili do innych miast. I tak naprawdę 
dzięki temu chcemy zachęcać ich do tego żeby zostawali, żeby rozwijać również kierunki 
przyszłościowe, innowacyjne i żeby miasto jednak miało status miasta innowacyjnego. 
 
Radny p. Kamil Jeziorski: miasto innowacyjne to jednak jest student, a doktorant to jest duża 
różnica. Są to nieporównywalne nakłady czasowe, intelektualne jednak trzeba między studentem, 
który jeszcze nie ma tytułu magistra, a człowiekiem, który stara się o doktorat. To jest jeden 
wybrany w wielkiej grupy. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: ta propozycja została złożona przez same uczelnie, dlatego że … 
 
Radny p. Kamil Jeziorski: to przecież doktoranci ciągną do góry to innowacyjne miasto, a nie 
tyle, co studenci, bo to jest następny etap. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: jak powiedziałam zależy nam na tym, żeby miasto miało tych, którzy się tutaj 
wykształcili i którzy są podkupywani przez inne miasta. Natomiast doktoranci mają dużo tych 
innych dodatkowych źródeł i zwiększenie i danie możliwości tym młodym ludziom jest bardzo 
ważne. 
 
Radny p. Kamil Jeziorski: rozumiem, ale trudno jest mi się z tym zgodzić. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: są to pewne trendy, które się pojawiły w naszym mieście na uczelniach i dążymy do 
tego żeby jednak dbać o tych, którzy osiągnęli duże sukcesy w Łodzi i żeby zostali.  
Proszę zauważyć, że te wybitne, na tym etapie, młode osoby zachęcone przez programy 
stypendialne do studiowania w Łodzi, jednocześnie też będą uczelnie pracowały nad tym, żeby te 
osoby zatrzymać i zachęcić do podjęcia dalszej kariery naukowej i do prowadzenia tej działalności 
badawczo naukowej. Także to nie jest tylko inicjatywa miast, to są kompleksowe działania 
wszystkich partnerów.  
 
Radna p. Anna Lucińska: proszę przypomnieć, jaka jest pula środków do rozdysponowania? Ile 
to wychodzi na osobę? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: na osobę jest to około 1500 zł, natomiast cała pula to jest 273 500 zł. Stypendia są 
przyznawane przez 9 miesięcy. Zgodnie z zarządzeniem zbiera się komisja i decyduje o wysokości 
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ostatecznej kwoty przyznanego stypendium dla finalisty, bądź dla laureata. Tak, więc te kwoty 
trochę się różnią. 
Statystyki, które zostały zweryfikowane wspólnie z uczelniami wskazują, że gdybyśmy przyjęli 
założenie, że stypendia otrzymaliby wszyscy laureaci, finaliści olimpiad, tę zmianę, którą chcemy 
wprowadzić, to jest ich około 30. I wtedy średnie stypendium dla jednej osoby to byłoby około 
900 zł. Wtedy wszyscy ci laureaci mogliby otrzymać to wynagrodzenie. Jest bardzo ważne, że jest 
duża grupa zdolnych ludzi, którzy mają sukcesy, jeśli chodzi o olimpiady humanistyczne, 
językowe i artystyczne. Dotychczas te osoby nie mogły korzystać z tych stypendiów, ponieważ 
była lista kierunków priorytetowych i one w dużej części dotyczyły niektórych kierunków 
Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. 
Kwota jest zapisana w WPF, stypendia są przyznawane od 2011 roku i początkowo była to kwota 
162 000 zł, w 2012 roku 221 000 zł, w 2013 roku 274 000zł, w 2014 roku 269 000 zł, w 2015 roku 
273 240 zł, w 2016 roku 274 365 zł i 2017 roku 270 000 zł. Teraz mamy w budżecie zaplanowane 
273 500 zł. To też zależy od tego ilu olimpijczyków aplikowało o stypendia i dotychczas ilu 
doktorantów.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: program jest od listopada do lipca. A te kwoty są w rozliczeniu na 9 
miesięcy czy rok, chodzi mi o budżet naszego miasta? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: do grudnia są wypłacane z budżetu zeszłorocznego, a z punktu widzenia budżetu jest 
ciągłość. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy państwo nie rozważali zwiększenia tej puli? Bo na pewno 
mamy dużo więcej studentów, którzy mogliby skorzystać. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: jak powiedziałam, w tym roku wprowadzając tę zmianę, bo takie były głosy z uczelni 
czy szkół średnich, że gdybyśmy to zmienili to każde z 30 osób mogłoby otrzymać stypendium. 
Zobaczymy po tym roku, może ta zmiana, którą chcielibyśmy wprowadzić spotka się z 
zainteresowaniem u laureatów czy finalistów olimpiad. Zobaczymy czy faktycznie dla 30 osób, 
które są laureatami, te stypendia będą motywacją do tego, żeby zostali w Łodzi.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: od 2013 roku kwota jest taka sama, a jednak oczekiwania na rynku 
naukowym też są inne i wypadałoby tu pomyśleć o zwiększeniu finansowania tego programu.  
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: myślę, że to byłby dobry pomysł, ale to już jest decyzja Skarbnika Miasta w 
zależności od możliwości finansowych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: gdyby to przełożyć na kieszeń studenta to, 
jaka kwota trafia miesięcznie do jednego kieszeni? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: miesięcznie około 900 zł brutto.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: zastanawiam się, jakim jesteśmy 
uzupełnieniem systemu stypendialnego na uczelni, bo tam jest kwota kilku milionów rocznie.  
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Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą p. Monika 
Karolczak: prowadzone są działania i oprócz uczelni i ich wsparcia finansowego dla studenta, 
oprócz miasta są też partnerzy biznesowi, którzy tez przyznają swoje stypendia, w formie 
pieniężnej, w formie kursów językowych, kursów informatycznych i innych. Także tu ta oferta jest 
ciekawa. I tych partnerów jest naprawdę bardzo dużo.  
 
Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych 
z terenu Miasta Łodzi” – druk nr 263/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 3 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół 
wyższych z terenu Miasta Łodzi” – druk nr 263/2018. 
 
Ad pkt  5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej 

nr 34 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwikli ńskiej 9 – druk nr 270/2018. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Radna p. Anna Lucińska: był czas, kiedy do tego typu uchwał były dołączane dokumenty ze 
szkoły, uzasadnienia, opinia Rady Rodziców, opinia Rady Pedagogicznej i Samorządu 
Uczniowskiego, itp. Od kiedy zrezygnowano z takiej praktyki? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w czasie, kiedy jestem pracownikiem 
Urzędu nie przypomina sobie, aby do uchwał dotyczących nadania imienia były załączane 
dokumenty z placówki. Ale, oczywiście jesteśmy w posiadaniu takich dokumentów. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: projekt jest zaopiniowany zarówno od strony 
merytorycznej, jak i od strony prawnej, w związku z tym ja nie sądzę żeby były luki w 
dokumentach. Czy pani radna chce zapoznać się z tymi dokumentami? 
 
Radna p. Anna Lucińska: tak. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: w takim razie, pani dyrektor, proszę 
udostępnić dokumenty pani radnej. 
 
Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwikli ńskiej 9 – druk nr 270/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwikli ńskiej 9 – druk nr 270/2018. 
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Ad pkt  6 – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia 

i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane 
przez Miasto Łódź – druk nr 271/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: wspomniała pani dyrektor o XXX LO, co z budynkiem na 
ul. Obornickiej? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : budynek przy ul. Obornickiej 1 września 
zostaje przekazany do Zarządu Lokali Miejskich i zostaje jako majątek miasta. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto 
Łódź – druk nr 271/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące 
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez 
Miasto Łódź – druk nr 271/2018. 
. 
 
Ad pkt 7 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapewnienia 

bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom szkół podstawowych 
– druk BRM nr 128/2018. 

 
Inicjatorka uchwały obywatelskiej p. Agata Kobylińska omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania. 
 
Radna p. Anna Lucińska: w ilu szkołach podstawowych jest realizowany posiłek? Czy są 
kuchnie w placówkach? Jak państwo widzą realizację tego programu? Jakie problemy z tym 
związane? 
 
Inicjatorka uchwały obywatelskiej p. Agata Kobylińska: w 60 szkołach podstawowych na 90 są 
stołówki, pozostałe szkoły korzystają najczęściej z cateringu, bądź są szkoły, które korzystają ze 
wspólnych stołówek w zespołach szkolno – przedszkolnych. Te informacje otrzymałam w dostępie 
do informacji publicznej z Wydziału Edukacji, przygotowując ten projekt uchwały. 
 
Więcej pytań nie zadano. 
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Dyskusja. 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: przede wszystkim cenie tą inicjatywę, bo pomysł 
bezpłatnych obiadów dla uczniów szkół podstawowych jest niezwykle istotny, tak jak zresztą 
wnioskodawczyni argumentowała przed chwilą. Też trzeba podkreślić, że warto uszanować 
inicjatywę obywatelską i zebrane pod tym projektem podpisy. 
Natomiast moją wątpliwość budzi przede wszystkim kwestia, że projektodawca w swoim 
uzasadnieniu nie wskazuje konkretnej kwoty, bo z wyliczeń UMŁ wynika, że to nie jest kwota 30 
a 50 000 000 zł. To jest pierwsza kwestia. Natomiast druga to nie mamy podanego źródła 
finansowania. Jeśli nie mamy źródła finansowania i nie ma na ten moment środków finansowych 
na pokrycie tego programu to uważam, że podeszlibyśmy do sprawy w sposób nieodpowiedzialny 
i razem z Wiceprzewodniczącą Małgorzatą Niewiadomską – Cudak mamy rozwiązanie, chcemy 
wnieść na najbliższą sesję rady Miejskiej projekt uchwały stanowisko – apel, chcemy zaapelować i 
przekonać panią Minister Edukacji Narodowej do nie zwiększenia subwencji, ale do przekazania 
dodatkowych środków w wysokości właśnie 50 000 000 zł żeby ten program był zrealizowany. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: znam 
działalność fundacji EduKABE i pani Agaty Kobylińskiej, zawsze byłam pod ogromnym 
wrażeniem tego, co państwo robicie dla dzieci, to jest niezwykle ważne i wszelkie inicjatywy 
dotyczące pomocy dzieciom znajdujących się w różnych sytuacjach, i różnej sytuacji rodzinnej są 
bardzo cenne, a tym bardziej to, że jest to inicjatywa obywatelska, a uważam, że inicjatywy 
obywatelskie są godne poparcia i niejednokrotnie występowałam też z wnioskiem, aby takich 
inicjatyw było więcej. Natomiast już moja przedmówczyni zwróciła uwagę na sposób 
finansowania i samą kwotę, która została błędnie obliczona. Z informacji przekazanych przez 
Wydział Edukacji to jest kwota 50 milionów złotych. Natomiast naszym zdaniem myślę, że troska 
o dzieci jest tak istotna i ważna, że nie wyobrażam sobie żeby Ministerstwo Edukacji i pani 
minister, do której kierujemy ten apel, nie pochyliła się nad tak ważną kwestią dotyczącą 
finansowania niewątpliwie istotnej sprawy, bo obiadów dla uczniów szkół. Jeszcze raz powiem to, 
co powiedziała pani radna Moskwa – Wodnicka, że uważamy, iż MEN powinno być 
zainteresowane tym, aby przekazać samorządowi łódzkiemu kwotę w wysokości 50 milionów na 
dofinansowanie obiadów dla uczniów.  
 
Inicjatorka uchwały obywatelskiej p. Agata Kobylińska: z tego co wiem, stanowisko nie 
wymaga od nas źródeł dofinansowania, natomiast już teraz w roku 2017/2018 blisko 9 milionów 
miasto Łódź przeznaczyło na kwestie dożywiania dzieci. Więc praktycznie wydaje mi się, że 
rzeczywiście mogliśmy pod tym kątem źle oszacować, bo tej kwoty wcześniej nie uwzględniliśmy, 
że 9 milionów już jest przeznaczanych. Natomiast nasze dane szacunkowe, jeżeli chodzi o kwotę 
zostały podjęte na podstawie wyliczeń, które otrzymałyśmy z Wydziału Edukacji w ramach 
dostępu do informacji publicznej, czyli liczby uczniów, która będzie w przyszłym roku szkolnym, 
przeliczone przez średnią dni i średni koszt obiadu (4,04 zł), tam gdzie jest stołówka i kuchnia, a 
wyższa tam gdzie jest to catering.  
Ja jestem pedagogiem z wykształcenia, nie jestem finansistką, natomiast nie wierzę w to, że nie ma 
takiej możliwości żeby zaplanować fundusze na bezpłatne posiłki, bo jest 12 miesięcy, aby to 
wprowadzić. Ja zawsze jestem otwarta na rozmowę i chętnie przychodzę i proszę o wsparcie, czy 
do Wydziału Edukacji, czy do przedstawicieli Rady Miejskiej. Jesteśmy otwarci na to żeby 
współpracować, więc liczę na to, że jesteśmy w stanie wspólnie to zrealizować. Jest mnóstwo 
innych organizacji pozarządowych w Łodzi, które dożywiają, które wspierają, a jest to inwestycja 
w przyszłość. A inwestycja w dzieci nie ma ani partyjnych szyldów, ani nie powinna być kwestią, 
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że my się zastanawiamy, na co wydać, a na co nie wydać pieniędzy. Ja bym zawsze wolała wydać 
na dzieci niż miałabym jakiś billboard na przykład postawić.  
 
Nauczycielka, inicjatorka uchwały p. Marta Szymczyk: pracowałam przez 5 lat w szkole 
podstawowej, w bardzo trudnym rejonie tj. Stary Widzew, gdzie dzieci są wykluczone praktycznie 
na każdym kroku. Finansowanie obiadów z budżetu miasta powinno być naszym obowiązkiem, 
ponieważ dzieci są przyszłością tego miasta i to one to miasto w przyszłości będą budowały i nie 
możemy im na starcie pokazać tego, że mają nierówne szanse i nierówne możliwości w tym 
mieście.  
 
Radna p. Urszula Niziołek – Janiak: ponieważ dzisiaj odbyła się konferencja dotycząca 
zwrócenia się przez panie radne do Ministerstwa o środki na ten cel, chciałam zaapelować abyśmy 
nie uzależniali wdrożenia tej uchwały od tego, czy będą na to pieniądze zewnętrzne czy nie. To 
jest projekt obywatelski, my zbierając podpisy na ulicach spotykałyśmy się z tak pozytywnym 
odbiorem, może trzy czy cztery osoby z paru tysięcy, z którymi rozmawiałyśmy, miały 
zastrzeżenia mówiąc o 500+. Natomiast ludzie naprawdę rozumieli, że nie jest to kwestia walki z 
biedą, tylko równych szans i tego, aby dzieci, które siedzą bardzo długo w tych szkołach, potem 
idą jeszcze na dodatkowe zajęcia, przez cały dzień nie siedziały głodne, bo rodzice to często 
zaniedbują albo zapychają dzieci nieodpowiednim jedzeniem i później musimy te dzieci leczyć. To 
też są oszczędności dla miasta, ponieważ będziemy mieli dzieci przyzwyczajone do normalnego, 
zdrowego odżywiania się, a nie do jedzenia chipsów przez cały dzień. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu 
zapewnienia bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom szkół podstawowych 
– druk BRM nr 128/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 3 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
programu zapewnienia bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom szkół 
podstawowych – druk BRM nr 128/2018. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałbym jeszcze zaapelować do 
wnioskodawców żeby nie wyolbrzymiać tego problemu w kategoriach takich, ze do łódzkich szkół 
chodzą głodne dzieci. Dzieci, o których panie tak z troską się wypowiadacie są objęte opieką 
pedagoga na terenie placówki i nieznana mi jest ani jedna osoba, która z tego tytułu wnosiłaby o 
bezpłatne obiady i nie zostałyby te obiady wydane. W związku z tym prosiłbym o skorygowanie w 
swoich działaniach tych kwestii, bo podkreślam jeszcze raz środowiskiem, o którym panie tak z 
troską mówicie, nie tylko się opiekują wychowawcy, nauczyciele, ale również pedagodzy szkolni i 
te dzieci są objęte opieką. A jeśli nie to zalecam odwiedzenie szkoły i rozmowę z pedagogami. 
 
Nauczycielka, inicjatorka uchwały p. Marta Szymczyk: chciałabym się przedstawić pedagożka 
aktualna w liceum ogólnokształcącym myślę, że poznał pan właśnie pierwszą osobę, która apeluje 
o bezpłatne posiłki w szkołach. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: i chce pani powiedzieć, że u pani są głodne 
dzieci, które nie korzystają z pomocy. 
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Nauczycielka, inicjatorka uchwały p. Marta Szymczyk: tak, są u mnie w szkole głodne dzieci. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: to w takim razie stwierdzam, że nie do końca 
wykonuje pani swoje zadania. 
 
Nauczycielka, inicjatorka uchwały p. Marta Szymczyk: ja pracuję z dziećmi, które mają 
powyżej 18 lat i czasem prawo ogranicza moje możliwości, robię tyle ile mogę. Jeżeli chce pan 
oceniać moje kompetencje jako pedagoga to bardzo proszę. Właśnie pan to zrobił. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie chcę, zrobiłem to w odniesieniu do jednej 
kwestii.  
 
Nauczycielka, inicjatorka uchwały p. Marta Szymczyk: jeżeli chodzi o projekt to rozmawiamy 
o posiłkach dla dzieci w szkołach podstawowych. A jeżeli chodzi o liceum to dzieciaki 
przychodzą, wstydzą się i na tyle ile mogę pomagam. Chcę powiedzieć, że są dzieci głodne w 
szkołach. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: a ja chciałem tylko powiedzieć, że w szkole, 
środowiskiem, o którym pani mówi zajmują się wykwalifikowani nauczyciele, pedagodzy, do 
których pani siebie również zalicza w związku z tym problem ten w skali makro jest 
rozwiązywany na terenie szkół. I proszę nie przedstawiać tego w kategoriach takich, że w łódzkich 
szkołach są głodne dzieci, jest ich 13 tysięcy albo ponad 30 w zależności od tego, jakie skale 
porównawcze przyjmiemy i wszystkie wymagają bezpłatnych obiadów.  
 
Ad pkt  10 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: poinformował, że pisma, które wpłynęły 
w okresie między posiedzeniami znajdują się w dokumentacji Komisji. 
 
1. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi złożyła do wiadomości Komisji 
podziękowania dla Dyrektora szkoły (DPr-BRM-II.0005.7.69.2018).  
 
2. Pani … … przekazała do wiadomości Komisji wezwanie do wydania rzeczy skierowane do 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 5. Dyrektor Gimnazjum przekazał do Komisji odpowiedź, 
jaka została udzielona zainteresowanej w sprawie (DPr-BRM-II.0005.7.70.2018).  
 
Inne sprawy wniesione: 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: mam pytanie odnośnie sytuacji Szkoły Podstawowej nr 83, czy 
szkoła ma zapewnione sale do przyjęcia dzieci? Czy zostały sale po VI LO? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : podczas wakacji byłyśmy z dyrektor Grytą 
w placówce, widziałyśmy budynek i SP nr 83 i VI LO. Wczoraj było spotkanie z dyrektorem 
departamentu p. Kondraciukiem, były panie dyrektor z obu placówek. Dzisiaj panie dyrektor miały 
jeszcze raz przejść i zobaczyć, które sale są do wykorzystania przez SP nr 83 i umowa była taka, 
że po uzgodnieniu miały przesłać informacje do dyrektora departamentu. Myślę, że zgodnie z 
uzgodnieniami udało się dojść do jakiś rozwiązań. Pani dyrektor SP nr 83 prosiła o dwie sale 
lekcyjne w części licealne, tj. pokój dla nauczycieli i pomieszczenie dla pań woźnych. Już została 
przydzielona sala komputerowa i jakieś pomieszczenie na klaso pracownię. 



 

 11 

 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy Wydział Edukacji będzie w dalszym ciągu proponował Radzie 
Miejskiej przeniesienie tych szkół i kiedy? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak, przeniesienie ma się odbyć od 
1 września 2019 roku, tak jak mówią przepisy. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: zgłosili się do mnie nauczyciele 
łódzkich szkół, którzy pracowali podczas egzaminów maturalnych i nie dostali wynagrodzenia za 
tą pracę dodatkową.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : robimy wszystko żeby jeszcze w sierpniu 
środki były uruchomione i żeby te wypłaty były. Informacja do szkół o wysokości naliczonych 
środków była przekazana w piątek.  
 
Radna p. Anna Lucińska: przypominam, że oczekuję na odpowiedź w sprawie, która została 
przesłana do Wydziału Edukacji, a dotyczy nowelizacji uchwały w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: Wydział pracuje nad odpowiedzią. 
 
Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


