
DPr-BRM-II.0012.2.10.2019        
Protokół Nr 14/VI/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 4 czerwca 2019 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 12 radnych 
 
obecnych   - 11 radnych 
 
nieobecnych   -  1 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 13/V/2019 z dnia 21 maja 2019 r.  
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2019 rok - druk nr 136/2019. 
3. Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi za rok 2018 r. - raport Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 128/2019. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
Oświaty w Łodzi i nadania statutu - druk nr 129/2019 wraz z autopoprawką. 

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 130/2019. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi" - 
druk nr 131/2019. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 173 
w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 46 - druk nr 132/2019. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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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. 
 
Poinformował, że do Komisji została skierowana autopoprawka do druku nr 136/2019 oraz projekt 
uchwał opisany w druku nr 137/2019. Zaproponował procedowanie druku nr 136/2019 wraz z 
autopoprawką oraz wprowadzenie druku nr 137/2019 do porządku w punkcie 2a. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 13/V/2019 z dnia 21 maja 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 13/V/2019 z dnia 21 maja 2019 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 13/V/2019 z dnia 21 maja 2019 roku. 
 
Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2019 rok - druk nr 136/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Dyrektor Wydział Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i 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 136/2019 
wraz z autopoprawką. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 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 136/2019 wraz z autopoprawką. 
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Ad pkt 2a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 -2040 – druk nr 
137/2019. 

 
Dyrektor Wydział Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2019 -2040 – druk nr 137/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 -2040 – druk nr 137/2019. 
 
Ad pkt 3. Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi za rok 2018 r. - raport Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk z upoważnienia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi przedstawiła ocenę stanu sanitarnego w zakresie 
merytorycznych zainteresowań oświaty. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi dlaczego nauczyciele nie korzystają z tablic 
multimedialnych? 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk z korzystaniem z tablic w szkołach 
czasami jest problem tworzony przez nauczycieli, nie każdy umie lub nie każdy chce się 
dostosować, nauczyć obsługi nowoczesnej tablicy multimedialnej.  
Teraz już coraz częściej pojawiają się tablice multimedialne w szkołach. Są szkoły, w których już 
prawie we wszystkich salach są tablice. Gdyby były te tablice to dzieci nie musiałyby nosić 
podręczników do szkoły. Nikogo nie obwiniam za ciężki tornister, ale rozmawiałam z dziećmi i 
bardzo często to jest ich wybór, że taszczą takie ciężkie ciężary, bo potrafią nosić książki potrzebne 
przez cały tydzień.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska - Cudak tu też 
duża rola nauczycieli i rodziców. Przecież rodzice widzą, co dziecko zabiera do tornistra i czy to są 
potrzebne rzeczy.  
Mówiła pani o dużej nadwadze u dzieci. W naszych szkołach był realizowany program dot. 
sklepików z ekologicznym jedzeniem i szkoły rzeczywiście były bardzo nastawione pozytywnie na 
tą ekologię. Ja wielokrotnie byłam w placówkach i widziałam jak szkoły dbają o to ekologiczne 
jedzenie. Tylko, że my możemy dbać o ekologiczne jedzenie w szkołach i stołówkach tylko, co z 
tego, jeżeli nawyki w domu są zupełnie inne. I tu pytanie do Wydziału Edukacji czy państwo 
kontaktowali się z dyrektorami szkół żeby w stronę rodziców przeprowadzić jakieś szkolenia, nawet 
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wspólne z dziećmi dotyczące ekologicznego, zdrowego żywienia. Czy są realizowane tego typu 
programy? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : Wydział Zdrowia prowadził takie kampanie 
dotyczące prawidłowego żywienia i zachowań prozdrowotnych, które były kierowane do uczniów 
szkół podstawowych i do rodziców. 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk nasz Wydział Oświaty Zdrowotnej 
również prowadził takie zajęcia dla dzieci i młodzieży o zdrowym żywieniu „piramida żywienia” 
tylko chodzi o to, że w sklepikach tak naprawdę w tej chwili w szkołach jest zdrowe jedzenie, nie 
ma chemii i śmieciowego jedzenia. W automatach są zdrowe przekąski, woda mineralna. Niestety 
dzieci albo przynoszą z domu, albo kupują po drodze chipsy, coca cole i to nie są pojedyncze 
przypadki.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska - Cudak w jakim 
okresie był remont w SP nr 45? 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk: remont był w tym roku szkolnym, zostały 
wymienione okna, pomalowane korytarze. Zalanie było dwa, trzy miesiące temu tuż po remoncie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: skoro to 
było tuż po remoncie, to czy będziemy żądali odszkodowania od wykonawcy?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : remont w zakresie malowania ciągów 
komunikacyjnych był przeprowadzany na jesieni ubiegłego roku. Natomiast teraz po zimie, w 
wyniku czynników atmosferycznych ujawnił się najprawdopodobniej błąd konstrukcyjny, dlatego że 
tam kilka lat nie mogliśmy remontować, inwestować nie swój majątek. Miesiąc temu pani dyrektor 
placówki zgłosiła zalanie, ale to zalanie nie wynika z tego, że zadziało się coś przypadkowego, tam 
po prostu wystąpił błąd konstrukcyjny na połączeniu budynków, najprawdopodobniej chodzi o dach, 
o orynnowanie i o miejsce styku dwóch budynków. 
Jeśli chodzi o ubezpieczenie to jest takie, które obejmuje wszystkie nieruchomości w mieście.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: jeśli chodzi o wszawicę w łódzkich 
placówkach, to czy mamy wiedzę jak Łódź wygląda na tle innych miast wojewódzkich? 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk: nie, takiej wiedzy ja nie mam.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: ale wiemy, że to zjawisko występuje u nas 
masowo? 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk: myślę, że tak. Właściwie, co chwila mamy 
z innej szkoły czy przedszkola zgłoszenie. Podejrzewam, że to jest nie tylko nasz problem. Nie ma 
na to uregulowań prawnych. Dodatkowo o tym się nie pisze, bo to problem higieniczny, jak brudne 
ręce. 
 
Radna p. Ewa Bujnowicz – Zelt: jest taki program przygotowywany przez Wydział Zdrowia , on 
będzie realizowany od tego roku szkolnego, współpracuję z Wydziałem Zdrowia nad takim 
programem i on będzie się zajmował uświadamianiem zdrowego stylu życia, będzie to obejmowało 
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zarówno aktywność fizyczną jak i naukę wytwarzania prostych, zdrowych potraw. Myślę, że to 
będzie bardzo ciekawy projekt, bo będzie angażował również rodziców, całe rodziny. Program 
będzie w szkołach od września do czerwca i dzieci będą dostawały zadania, będą je realizować. 
Jeśli chodzi o ciężkie tornistry, to znam ten problem od wielu lat i polega on na tym, że pomimo 
tego, że dzieci mają szafki w szkołach to zabierają podręczniki do domu, bo maja zadane lekcje. 
Znam trzy szkoły gdzie są wykorzystywane tablice interaktywne i to są raczej sporadyczne sytuacje.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: podzieliliśmy jak gdyby grzechy sanitarno – 
epidemiologiczne na dwie grupy. Jedna adresowana do dzieci a za ich pośrednictwem do rodziców i 
opiekunów, a z drugiej strony do dyrektora szkoły. Chciałem zapytać, kto ponosiłby 
odpowiedzialność gdyby doszło do tragicznego w skutkach wypadku, a działoby to się w obszarze, 
gdzie Sanepid wyraził swoje głębokie niezadowolenie i nałożył karę na dyrektora szkoły? Kto 
ponosi za to odpowiedzialność? 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk: wcześniej były wydawane decyzje na 
szkoły i dyrektorów szkół i te postanowienia, które wydajemy, z tych starych decyzji to są na 
dyrektorów szkół, natomiast w tej chwili już wszystkie decyzje idą na organ prowadzący, czyli na 
miasto i odpowiada miasto. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czyli w mieście szukano by winnego za 
zaistniały stan rzeczy. 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk: tak, odpowiada organ prowadzący. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: wspomniała pani, że kontrolowano sklepiki, a 
czy kontrolowano stołówki i jakość żywienia dostarczanego do szkoły? 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk: oczywiście, wszystkie stołówki i 
wszystkie firmy, które dostarczają pożywienie są kontrolowane i są pod naszym nadzorem. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pani kierownik w swojej uprzejmości, 
stwierdziła, ze stan sanitarno epidemiologiczny łódzkich szkół się poprawia. Tymczasem z 
informacji, które otrzymaliśmy, łatwo zauważyć niepokojący trend, który się utrzymuje w tym 
przypadku od 2015 roku, zarówno pod względem liczby decyzji, postanowień wydanych przez 
Sanepid (w 2015 r. były to 32 decyzje i postanowienia. w kolejnym roku 40, 64, 78, a w tym roku 
mamy już 33) jak i wysokości grzywien. Startowaliśmy w 2015 roku od 15 000 zł, rok później 
22 000 zł, w 2017 roku przekroczyliśmy 140 000 zł, w 2018 roku 160 000 zł, w tym roku już mamy 
12 000 zł. To jest niepokojący trend, bo on sugeruje, że wedle wizualnych ocen inspektorów Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi jest poprawa natomiast fakty temu przeczą. Pytanie do pani 
dyrektor gdzie należy szukać wyjścia z tej sytuacji, żeby z każdym rokiem tych kar było mniej? 
Szacunkowe koszty wykonania zadań zaleconych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Łodzi oscylują wokół niespełna 20 milionów złotych, przy czym te dane dotyczą również spraw 
sięgających wstecz pięć lat. Natomiast kiedyś, przygotowany przez panią dyrektor Szafran raport na 
temat niezbędnych działań finansowych, inwestycyjnych, modernizacyjnych dochodził do 100 
milionów złotych. W związku z tym pytanie, jak z tego problemu wychodzić skoro większość 
środków przeznaczamy na bieżące potrzeby jak gdyby ignorując czy odkładając na plan dalszy 
zalecenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi. Nie chciałbym czynić jakichkolwiek uwag 
w stosunku do kontrolerów z Sanepidu ani do działań Urzędu, ale wydaje mi się, że to jest jeden z 
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niewielu obszarów, gdzie nie mamy do czynienia z tzw. wielką polityką. Tylko mamy do czynienia z 
głęboką merytoryką tych działań. W związku z tym nie ważne w czyich rękach jest Sanepid, kto 
rządzi w mieście, chodzi o sam fakt, że skupiając się na tych przedsięwzięciach dochodzimy do 
sytuacji, która w moim przekonaniu budzi daleko idący niepokój.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: odnosząc się do liczb, musimy 
wziąć pod uwagę jedną rzecz, że dane, które są państwu przedstawione, chociażby w zakresie kwoty 
szacowanej na wykonanie pewnych prac dotyczą tylko i wyłącznie spraw związanych ze Stacją 
Sanitarno – Epidemiologiczną. Koszt naprawy wszystkich zaleceń, czyli wszelkich możliwych 
innych instytucji, na pewno tę kwotę przekracza, więc musimy zdać sobie sprawę, że dotyczy to 
tylko i wyłącznie tego obszaru. Więc koszt około 20 milionów to nie jest koszt, który zmalał. W 
kwestii liczby dokumentów, uwzględniliśmy tutaj wszystkie dokumenty, które trafiają albo za 
pośrednictwem jednostki, albo bezpośrednio do Wydziału Edukacji w puli tematu Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w związku z tym ta liczba może rosnąć, ponieważ tu są wszelkiego rodzaju inne 
dokumenty.  
To są dane, które są przygotowane w oparciu o dane, które gromadziliśmy. A czemu je 
gromadziliśmy i dlaczego zaczęliśmy je katalogować? Ano właśnie, aby niwelować tę sytuacje 
związaną z ilością grzywien, ponieważ wcześniej większość tych przypadków nie była w żaden 
sposób uwzględniana i analizowana przez środowisko stwierdziliśmy, że chcemy mieć na to jednak 
większy wpływ i wole osób, które trafiają do wydziału – kierowników gospodarczych czy 
dyrektorów szkół rozpatrujemy teraz przez pryzmat tych informacji, które są w naszej dyspozycji. 
Czyli jeśli przychodzi do nas jednostka, która potrzebuje środków na zorganizowanie zadania, a my 
już wiemy, że ma inną pilniejszą potrzebę to tez na to zwracamy uwagę i wskazujemy właśnie 
eliminując dalsze konsekwencje związane z tymi decyzjami. Świadomość realizacji zadań jest 
większa. 
Generalnie, od pewnego czasu staramy się na podstawie dokumentów, które do nas trafiają, 
katalogować potrzeby, a środki, które mają być przeznaczane wskazywać na realizację pilniejszych 
potrzeb. Wspieramy jednostki w pozyskiwaniu środków z budżetu obywatelskiego tak, aby też 
realizować te nakazy sanepidu. Ten proces nie jest do osiągnięcia w jednym roku, ale staramy się 
sukcesywnie te jednostki eliminować. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrealizować danego elementu w 
100%, bo na przykład naprawa, zmiana, modernizacja czy przebudowa jest bardzo finansowo 
chłonna, staramy się ją etapować. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: co się stało miedzy rokiem 2016 a 2017, 
że z 22 000 zł w roku 2016 mamy 142 000 zł w 2017 roku? 
 
Kierownik Oddziału PSSE w Łodzi p. Ewa Krawczyk: może to wynikać z tego, że po prostu 
pewne decyzje zakończyły swój termin wykonania, nie zostały wykonane i zaczynamy nowe tytuły 
wykonawcze, a do nich postanowienia.  
Część decyzji dotyczy gimnazjów, które zostają wygaszone, więc te decyzje będą musiały być też 
wygaszone. 
Jeżeli chodzi o licea i technika to nas to nie dotyczy tu nadzór prowadzi Stacja Wojewódzka. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ubolewam nad faktem, że sprawozdanie Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi z reguły przez Radę Miejską kierowane jest do protokołu i 
chyba jakaś straszna epidemia musiałaby nastąpić, żebyśmy przez kolejne 5 lat wsłuchiwali się czy 
kolejne paskudztwo nam nie grozi. Uważam, że jest to dość duży błąd, bowiem na samym obszarze 
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edukacji widzimy jak wiele pojawia się różnego rodzaju zagrożeń, które tak naprawdę rzutują na 
bezpieczeństwo naszych dzieci uczęszczających do szkół i mam tu na uwadze nie tylko żywienie. 
Druga kwestia to taka, że zarówno w przypadku dyrektor SP nr 45 jak i dyrektor SP nr 79 z racji ich 
doświadczenia i oddania łódzkiej oświacie przez te dwie panie dyrektor nie sądzę, żeby problemy, o 
których wspomniała pani kierownik były dziełem niedopatrzenia ze strony pań dyrektor. Chciałem 
zapytać o to, co nasi inspektorzy nadzoru robią, że przyjmują wykonanie prac, które po pierwszym 
deszczu idą w niwecz? Chciałbym zaproponować żeby zwłaszcza tam, gdzie będą przeprowadzane 
duże prace inwestycyjne, czy to w ramach termomodernizacji, czy pojedynczych modernizacji szkół 
ze środków Wydziału Edukacji, żeby w okresie, kiedy będzie obowiązywać gwarancja, a później 
rękojmia żeby inspektorzy nadzoru udawali się rok rocznie i sprawdzali, jaki jest stan techniczny i 
czy prace zostały należycie wykonane, a nie w sposób fatalny, niedopuszczalny. A te przypadki 
mają miejsce i to jest wniosek, który prosiłbym wziąć pod uwagę w przypadku, kiedy wydatkowane, 
będą w różnej formie, środki publiczne.  
Chciałbym również podzielić się z państwem refleksją na temat tego trendu, ponieważ zaczynamy 
kadencję i będzie szansa żeby śledzić efekt naszych wspólnych działań i Komisji, i wydziału, i 
Sanepidu przez kolejne lata, i już dzisiaj zakładam, że raport za rok 2019 będzie bardziej korzystny 
dla wizerunku łódzkiej edukacji, ale gdyby tak się nie stało to nasza dyskusja za rok będzie musiała 
być bardziej pogłębiona a wnioski daleko bardziej idące, żeby do tej sytuacji nie dochodziło.  
 
Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski mając na uwadze dalszy los sprawozdania, 
zaproponował poddanie pod głosowanie przyjęcie do wiadomości raportu Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, aby w protokole zostało ujęte, że Komisja się z tym 
zapoznała i przyjęła do wiadomości. 
 
Po dyskusji odstąpiono od głosowania i Komisja przyjęła do wiadomości przedstawiony materiał. 
 
Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 128/2019. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwał. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi - 
druk nr 128/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 128/2019. 
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Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu - druk nr 129/2019 wraz 
z autopoprawką. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwał. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w 
Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu - druk nr 
129/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu - druk nr 129/2019 wraz z autopoprawką. 
 
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 130/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwał. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski 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 130/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
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 130/2019. 
 
Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia "Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta Łodzi" - druk nr 131/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwał. 
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Pytania i dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: regulamin jest to zbiór przepisów normujących 
zasady postępowania i musi być przejrzysty, czytelny, jasny, zrozumiały. 
W rozdziale II w § 3 mamy ust 1. – o jaką ustawę tu chodzi?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : Rozdział I § 2 w tzw. słowniczku jest 
określone: ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 
września o systemie oświaty. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ale przywołany jest art. 90 d ust 9 ustawy i 
pytanie której ustawy? Mogą być we wszystkich ustawach art. 90 d? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ale jeśli chodzi o odniesienie do tego 
konkretnego regulaminu to jest to wymieniona w tak zwanym słowniczku jedna ustawa i mamy tutaj 
odniesienie, w tym zakresie, tylko i wyłącznie do ustawy o systemie oświaty.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: należy zapytać czy dla ucznia, który ma 
kłopoty socjalne i występuje o pomoc socjalna to też będzie czytelne? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w imieniu uczniów występują o wnioski 
rodzice. Odbywa się to w taki sposób, że jeszcze wsparciem jest placówka, to pedagog i psycholog 
w szkole pomaga wypełniać wnioski, to pedagog i psycholog w szkole przekazuje dalej te wnioski 
do Wydziału Edukacji i jest takim wsparciem i pierwszą linią kontaktu wnioskodawca – Urząd.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: przywołała pani dyrektor kwestię 
wnioskodawcy, a proszę mi wskazać gdzie jest napisane w tym regulaminie, kto może być 
wnioskodawcą? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : cała sfera dotycząca wsparcia socjalnego dla 
uczniów opisana jest bezpośrednio w ustawie o systemie oświaty. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: rozumiem, ale my nie mówimy o ustawie 
mówimy o regulaminie i czy chcemy w ten sposób zniechęcić kogokolwiek do tego żeby się ubiegał 
o pomoc socjalną, bo musi wertować ustawy? 
W §7 stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek złożony przez wnioskodawcę. Czy wniosek 
może składać ktoś inny niż wnioskodawca? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : może dyrektor szkoły. 
 
p.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: jeżeli wniosek 
złożony jest przez dyrektora szkoły i dyrektor szkoły podpisuje się pod tym wnioskiem, to jest 
wnioskodawcą, ale może być sytuacja taka i takie sytuacje miejsce mają, że dyrektor szkoły pilotuje 
realizację całego procesu natomiast wnioskodawca jest rodzic lub pełnoletni uczeń. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: wszystko to jest jasne, mówimy w gronie 
fachowców. Ja chce zauważyć, w którym miejscu w regulaminie jest napisane, że może wystąpić 
uczeń, albo może wystąpić dyrektor? 
 
p.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: my 
przygotowując ten regulamin przygotowałyśmy regulamin taki, w którym wydawało nam się, że 
każdy rodzic, który go weźmie do ręki będzie mógł w sposób czytelny i jednoznaczny według tego 
regulaminu postępując złożyć wniosek. Tymczasem orzecznictwo prawne w tym zakresie wygląda 
w ten sposób, że te uchwały mówiące o regulaminach postępowania, jeśli chodzi o pomoc 
materialną mogą się odnosić tylko i wyłącznie do trybu, jaki musi być zastosowany. W związku z 
tym znalazłyśmy takie rozwiązanie, że na stronach internetowych Wydziału Edukacji jest bardzo 
szczegółowo opisana procedura, krok po kroku, co należy zrobić żeby móc wniosek złożyć, mało 
tego zaangażowane w pomoc w tej sprawie są szkoły, a także pracownicy Wydziału Edukacji. 
W związku z tym ten regulamin, który zapewne można potraktować, że to jest taka nieco forma 
szczątkowa on niestety musi tak wyglądać, ponieważ takie jest orzecznictwo w tym zakresie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: przyznam szczerze, że słowo „musi” jest tutaj 
nie na miejscu. Bo ja jestem gotów przedłożyć po za komisja taki regulamin, z którego będzie 
wynikało jasno, czytelnie, kto może składać, kiedy może składać. W § 5 rozbudowaliście kwestię 
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym i to bardzo dobrze, bo to realizujecie i pani kierownik 
to ujęła w sposób bardzo szczegółowy i opisowy, o wiele bardziej niż to jest zawarte w ustawie 
prawo oświatowe. I to jest właśnie przykład, że jak się chce to można, a nie odwołało się do 
określonego opisu ustawy na temat pomocy rzeczowej. Tylko problem polega na tym, że o ten zakup 
podręczników, sprzętu komputerowego nie wiadomo, do kiedy można występować, bo tego w 
regulaminie nie ma, w ustawie jest, ale nawet ustawowego zapisu nie przywołujecie. Nie jest 
napisane, kto może występować, bo pani sama mówi, że może to być uczeń, kiedy jest pełnoletni, 
może to być rodzic, kiedy ma opiekę, a może to być opiekun, kiedy rodzic nie ma opieki, i w ogóle 
może być dyrektor, kiedy jest kiepsko w rodzinie. A to powinno być, w moim przekonaniu, 
w regulaminie. Wątpliwości budzi ten regulamin, który z punktu widzenia osoby dotkniętej losowo, 
barierą nie do przebycia i w moim przekonaniu musicie coś zrobić. Bo, po co nam w ogóle ta 
uchwała skoro na stronie internetowej macie wszystko napisane krok po kroku, wystarczy duże 
ogłoszenie 3w szkole: jeżeli przytrafi ci się nieszczęście zerknij na BIP strona taka i taka www 
Urząd Miasta. 
Przepraszam, że w ten sposób trywializuję, ale przyjmujemy dokument, który ma znamiona prawa 
lokalnego. W związku z tym trzeba cos zrobić żeby uprościć tę procedurę dochodzenia do tego, co 
krótko mówiąc może się należeć a nie należy się dziecku, które ma problem materialny wynikający z 
nagłej sytuacji w szkole.  
Przyjmując ten projekt uchwały musimy być świadomi tego, że on jest po prostu bardzo 
nieprecyzyjny, zniechęcający do jakichkolwiek działań, jeżeli ma to być głównym powodem 
oszczędność budżetu to ja się podpisze pod tym, ale jeżeli to ma być faktyczna pomoc to niestety to 
nie spełnia podstawowego wymogu.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: w odniesieniu do tego, co pan Przewodniczacy teraz 
powiedział chciałam zapytać, czy jest możliwość żeby stworzyć krótką informacje, która ma być 
skierowana do adresatów, a do tego jest załącznik?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jest szczegółowa informacja na stronie 
Urzędu Miasta i informację mają pracownicy bezpośrednio w placówkach, czyli w tych miejscach, 
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w naszej ocenie, które znają sytuacje materialną uczniów i jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z 
MOPS.  
Tutaj nie wchodzą w grę oszczędności. Nie ma skutku finansowego w taki rozumieniu, że stypendia 
zgodnie z regulaminem są przyznawane, dlatego że to jest zadanie dla nas zlecone i my te środki 
dostajemy z zewnątrz jako miasto i zapewniamy 20% wkładu własnego, bo taki mamy ustawowy 
obowiązek. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: daleki jestem od tego żeby działać na szkodę 
dzieci, tym bardziej, że akurat mamy do czynienia z pomocą rzeczowa o charakterze edukacyjnym, 
która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Natomiast podzieliłbym tutaj opinię pani Małgorzaty 
Moskwy - Wodnickiej, że zrobimy sobie sami dużo niepotrzebnej roboty chyba, że chcecie mieć 
dodatkowe prace, bo przecież adresatem tych wniosków jest prezydent. W związku z tym wszystkie 
problemy, które będą powstawały na etapie składania wniosków będą służyły krytyce nie dyrektora 
szkoły, nie dyrektora wydziału tylko prezydenta. Prezydent niby przyznaje zasiłek szkolny w 
określonym terminie, ale żeby do tego dojść to trzeba przebyć niebywale trudną z punktu widzenia 
formalno prawnego drogę. Po pierwsze nieczytelny regulamin, po drugie nieczytelne zasady 
przyznawania, nieświadomość rodzica czy nauczyciela, o jaka kwotę może się ubiegać. Wszystko, 
co się będzie ze składaniem tego wniosku źle kojarzyło, będzie skierowane w kierunku prezydenta. 
 
p.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: jeśli chodzi o 
procedurę postępowania przy składaniu wniosków, sposób ubiegania się o środki finansowe i 
wysokość tych środków to wszystko wynika bezpośrednio z przepisów nie oświatowych, tylko 
pomocy społecznej. To jest dokładnie i szczegółowo opisane na stronach internetowych i taką 
informację dostają szkoły w formie pisemnej i taką informację są zobowiązane do przekazania 
rodzicom dwukrotnie, raz na spotkaniu z rodzicami na koniec roku i drugi raz na pierwszych 
spotkaniach przy rozpoczęciu roku szkolnego. Termin składania wniosków jest ściśle regulowany 
ustawą i taka mamy opinię, że tego ma nie być w regulaminie. Takie mamy orzecznictwo. Ja 
również jestem tego zdania, że im bardziej czytelny jest przepis prawny to tym lepiej dla każdego, 
natomiast wiem, że próby zmiany regulaminów w innych gminach również kończyły się w ten 
sposób, że właściwie to one mają jedną góra dwie strony, bo takie jest orzecznictwo i Wojewoda po 
prostu uchyla te uchwały, jeśli one są w taki sposób rozbudowane. Dlatego wybraliśmy taka drogę, 
że musimy stosować się do przepisów prawa, więc robimy to w tej uchwale, natomiast dajemy 
szeroką informację tam do p[potencjalnych wnioskodawców, czyli rodziców uczniów, poprzez 
pedagogów, poprzez szkoły, poprzez pracowników socjalnych, bo to jest ta grupa pracująca z 
rodzicami.  
Staramy się ułatwić drogę rodzicom. Do tej pory rodzic, który posiadał czworo dzieci składał cztery 
wnioski i to były cztery osobne pakiety z zaświadczeniami o dochodach, itp. W tej chwili robimy 
jeden wniosek na rodzinę i jest jedna decyzja.  
Intencja nasza jest taka, chcemy przyjąć uchwałę, której nie zaskarży Wojewoda i chcemy tak 
pomóc rodzicom i tak ich poprowadzić żeby mieli znacznie skrócona i ułatwioną drogę, o czym 
informować będziemy poprzez szkoły i stronę www.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie miałbym nic do przywoływanego 
orzecznictwa, o którym pani mówiła gdyby nie fakt, że to, o czym pani mówi, schodzi na poziom 
regulaminu, a nie na poziom uchwały Rady Miejskiej. Gdyby pani w paragrafach uchwały Rady 
Miejskiej przywoływała zapisy ustawy to rozumiem to za zabieg celowy wskazany i zgodny z 
orzecznictwem. W momencie, kiedy przekuwamy to na regulamin, na działania informacyjne bo 
regulamin jest niczym innym jak zespołem norm i zasad, który ma usprawnić funkcjonowanie 
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poszczególnych adresatów, w tym przypadku uczniów, niestety to z regulaminu nie wynika i 
orzecznictwo tu się nijak ma do stanu pożądanego w sensie dotarcia do potencjalnego odbiorcy. I to 
jest głównym powodem, dla którego wyrażam krytyczną uwagę na ten temat, a nie na temat 
waszego działania, uległości tak zwanemu orzecznictwu. Boję się, że to, co pani dzisiaj uważa za 
silną stronę aktów na poziomie regulaminu może być powodem, dla którego pan Wojewoda odeśle 
do ponownej analizy i uczynienia czytelnym tego zapisu. To jest moja opinia niewynikająca z 
orzecznictwa, tylko wynikająca ze zdrowego rozsądku, w sensie decydowania o tym w jaki sposób 
przyjść z pomocą socjalną dzieciom w naszych placówkach. 
 
Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi" - druk nr 131/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta Łodzi" - druk nr 131/2019. 
 
Ad pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej 

nr  173 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 46 - druk nr 132/2019. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki omówił 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 nadania imienia Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 46 - 
druk nr 132/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej nr 173 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 46 - druk nr 132/2019. 
 
Ad pkt 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przedstawił propozycje stanowiska, które 
zostało wstępnie przyjęte na poprzednim posiedzeniu Komisji: 
 
„Komisja Edukacji Rady Miejskiej odbyła w dniu 21 maja 2019 r. wyjazdowe posiedzenie w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Stawowej 28. Obecnie w skład Zespołu wchodzi 
Gimnazjum Publiczne nr 11 oraz XLII Liceum Ogólnokształcące. W budynku mieści się także 
jedenastooddziałowe Przedszkole Miejskie nr 235.  

Komisja zapoznała się z bazą lokalową Zespołu i obecnym sposobem wykorzystania pomieszczeń 
dla potrzeb edukacyjnych. Po dokonaniu oględzin i odbyciu dyskusji członkowie komisji uznali, że 



 

 13 

obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym, a klasopracownie wyposażone są w niezbędne do 
prowadzenia zajęć pomoce dydaktyczne. Biorąc pod uwagę fakt zakończenia z dniem 31 sierpnia br. 
funkcjonowania Gimnazjum Publicznego nr 11 Komisja Edukacji uznaje za niezbędne 
przeprowadzenie takich zmian organizacyjnych w łódzkiej oświacie, które pozwolą na optymalne 
wykorzystanie budynku dla realizacji procesu nauczania dzieci i młodzieży. 

Komisja proponuje rozważyć do realizacji następujące warianty: 

1)  utworzenie od kolejnego roku szkolnego nowej szkoły podstawowej wraz z korektą 
granic obwodów szkolnych w tym rejonie Łodzi, 

2)  udostępnienie obiektu dla funkcjonowania szkół o profilu sportowym, 

3)  przeniesienia do obiektu przy ul. Stawowej 28 Szkoły Podstawowej nr 122 funkcjonującej 
przy ul. Jesionowej 38.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie stanowisko Komisji. 
 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła stanowisko. 

 
Następnie poinformował o pismach skierowanych do Komisji w okresie między posiedzeniami: 
 
1. Zarząd Lokali Miejskich prosi o zaopiniowanie wniosku British International School of the 
University of Łódź Sp. Z o.o. w przedmiocie oddania w najem budynku szkolnego przy 
ul. Fabrycznej 4 w Łodzi na usługi edukacyjne (DPr-BRM-II.0005.2.56.2019)  
 
2. Rada Osiedla Zarzew skierowała pismo do Prezydenta Miasta Łodzi i do wiadomości Komisji z 
prośbą o przekazanie harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji 
osiedla (DPr-BRM-II.0005.2.59.2019). 
 
Pisma znajdują się w dokumentacji Komisji. 
 
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 


