
Protokół Nr 12/V/2019 
DPr-BRM-II.0012.2.9.2019       posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 7 maja 2019 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 12 radnych 
 
obecnych   - 10 radnych 
 
nieobecnych   -  2 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 p. Sylwester Pawłowski 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 11/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź 
porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 90/2019. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana 
Kili ńskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia 
zajęć – druk nr 91/2019. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 76/2019. 

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 77/2019. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - druk nr 93/2019. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2019 specjalności i form kształcenia 
nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie 
za kształcenie nauczycieli – druk nr 94/2019. 

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
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dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” 
– druk nr 96/2019. 

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 (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
posiedzenie Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Zaproponował wprowadzenie do porządku dwóch projektów uchwał, odpowiednio w punktach: 

2a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2019 rok – druk nr 104/2019. 

2b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów 
naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkól wyższych z terenu Miasta Łodzi" – 
druk nr 98/2019. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 11/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do zapisu? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu nr 11/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 11/IV/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku. 
 
Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 90/2019. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim 
Wschodnim – druk nr 90/2019. 
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Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Miasto Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim – druk nr 90/2019. 
 
Ad pkt 2a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 104/2019. 
 
P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska przedstawiła projekt 
uchwały oraz autopoprawkę do projektu. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
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 2019 rok – druk nr 104/2019 wraz z 
autopoprawką. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 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 2019 rok – druk nr 104/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Ad pkt 2b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia "Regulaminu przyznawania 

stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkól wyższych z 
terenu Miasta Łodzi" – druk nr 98/2019. 

 
Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Justyna 
Grzegory: przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: w oparciu, o jaki dokument został sporządzony 
załącznik do regulaminu określający typ olimpiady? 
 
Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Justyna 
Grzegory: załącznik do regulaminu, który stanowi wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych 
uprawniających do wystąpienia o stypendium naukowe miasta Łodzi jest wzięty z listy Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i są to właśnie te olimpiady przedmiotowe i tematyczne, które uprawniają 
maturzystów do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danych przedmiotów.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: z którego roku jest to rozporządzenie Ministra 
Edukacji? 
 
Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Justyna 
Grzegory: to jest tegoroczne rozporządzenie. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: i jesteście panie pewne, że nie było tam 
zapisanej olimpiady wiedzy o turystyce? 
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Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Justyna 
Grzegory: w ubiegłym roku także nie było takiego zapisu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: proszę to zweryfikować, a mówię o tym, 
dlatego że odbyłem rozmowę kilkanaście minut temu z panem prof. Bogdanem Włodarczykiem, 
olimpiada wiedzy o turystyce jest realizowana od sześciu lat, zwycięzcy olimpiady mają 
zagwarantowane również przyjęcie bez egzaminów na kierunki geograficzne. 
 
Kierownik w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej p. Justyna 
Grzegory: ale czy ta olimpiada zwalnia z egzaminów maturalnych? Ponieważ generalnie lista tych 
olimpiad to są takie olimpiady przedmiotowe i tematyczne, które zwalniają z egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu.  
Oczywiście to sprawdzę, natomiast z całą pewnością stwierdzam, że w poprzednich latach takiej 
olimpiady na tej liście nie było. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: zapewniam, że w rejestrze ministerialnym ta 
olimpiada jest, a jeżeli są jakieś wątpliwości to proszę to uzgodnić z Uniwersytetem Łódzkim. 
Dodam, że siedzibą głównego komitetu olimpiady jest Uniwersytet Łódzki, a osoba, która jest 
szefem tego komitetu głównego w dniu 15 maja, między innymi za ten pomysł, otrzyma odznakę za 
zasługi dla miasta Łodzi.  
 
Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi 
dla studentów szkól wyższych z terenu Miasta Łodzi" – druk nr 98/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przyjęcia "Regulaminu 
przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkól wyższych 
z terenu Miasta Łodzi" – druk nr 98/2019. 
 
Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rzemiosła 

im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej 
lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 91/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy 
ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć – druk nr 91/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
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„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół 
Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej lokalizacji 
prowadzenia zajęć – druk nr 91/2019. 
 
Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 76/2019. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 
76/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 76/2019. 
 
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 77/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski 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 77/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących 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 77/2019. 
 
Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - druk nr 
93/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 
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Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - 
druk nr 93/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - druk nr 93/2019. 
 
Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia na rok 2019 planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2019 
specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli – druk 
nr 94/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jakie środki w budżecie miasta przeznaczone są 
na powyższy cel w 2019 roku?  
Jest wskazanych dziewięć obszarów specjalności kształcenia nauczycieli, które będą dofinansowane 
przez przyznawanie dodatkowych środków i stwierdzam, że tylko w jednym przypadku mamy do 
czynienia z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. A jest to ogólna bolączka, o której wielokrotnie rozmawialiśmy przy omawianiu 
projektów, pytanie ile na ten cel będzie przeznaczonych środków, skoro mamy nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, a z tego projektu uchwały nie wynika priorytet dla tego doskonalenia.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o kwoty, to plan na 2019 rok, 
jeśli chodzi o dział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, razem dla gminy i powiatu, to według 
stanu na dzień 31 marca 2018 roku wynosi 3 575 313 złotych, jest mniejszy niż w roku ubiegłym, bo 
jest mniejszy odpis. W ubiegłym roku był 1%, a w tej chwili jest 0,8%. 
Jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji zawodowych to mamy to w § 2 pkt 5 „podnoszenie oraz 
uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji w tym kwalifikacji w zakresie kształcenia zawodowego” i 
pkt 7 „nabywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli teoretycznych 
przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej zawodu”. 
Jeśli chodzi o zapisy uchwały to one są ograniczone przepisami prawa, mam tu na myśli 
rozporządzenie, które mówi o kierunkach kształcenia. Natomiast, jeśli chodzi o przyznawane środki 
to środki są odpisem od puli wynagrodzeń i są dedykowane nie poszczególnym nauczycielom tylko 
placówce. Wiec tutaj to dyrektor każdej placówki deleguje i realizuje to zadanie.  
 
Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
ustalenia na rok 2019 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na 
które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli – druk nr 94/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2019 
specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie 
jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 
przez uczelnie za kształcenie nauczycieli – druk nr 94/2019. 
 
Ad pkt 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta 

Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i  o  wolontariacie, na rok 2018” – druk nr 96/2019. 

 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi p. Łukasz 
Prykowski przedstawił Sprawozdanie. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie Sprawozdanie 
Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018” – druk nr 96/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi 
z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2018” – druk nr 96/2019. 
 
Ad pkt 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski poprosił o informacje, jakie działania podjął Wydział 
Edukacji w zakresie sprawy zgłaszanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 113, który prosił o 
znalezienie środków finansowych na wykonanie audytu energetycznego celem przygotowania 
projektu termomodernizacji budynku placówki, położonej przy ul. Unickiej 6? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  obiecała, że sprawdzi i przekaże informacje 
panu radnemu w czasie jutrzejszej sesji. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: przypomniał, że na posiedzeniu Komisji, kiedy 
było omawiane sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, przekazał tę sprawę do 
realizacji pani dyrektor Małgorzacie Gajeckiej. 
 
Więcej spraw nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział w obradach i zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


