
DPr-BRM-II.0012.2.12.2019 
Protokół Nr 16/VI/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 24 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 15/VI/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym 
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom 
i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 147/2019. 

4. Zaopiniowanie wniosku w przedmiocie oddania w najem budynku przy ul. Minerskiej 1/3 
w Łodzi na usługi edukacyjne. 

5. Informacja Wydziału Edukacji nt. akcji letniego wypoczynku w mieście. 

6. 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. Poinformował, że na 
podstawie przesłanego aneksu do porządku obrad zostały wprowadzone dwa sprawozdania 
odpowiednio w punktach: 

4a. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2018 - druk nr 161/2019. 

4b. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 - druk nr 162/2019. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 15/VI/2019 z dnia 11 czerwca 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 15/VI/2019 z dnia 11 czerwca 2019 
roku. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 15/VI/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku. 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska 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 159/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 159/2019. 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, 
szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 147/2019. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki przedstawił projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: gdyby panu przyszło określić jak dużej kwoty 
będącej w budżecie edukacji ta uchwała dotyczy? Czyli ile środków przekazujemy na instytucje, 
placówki wymienione w tej uchwale? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: uchwała dotyczy wszystkich 
placówek, tutaj nie ma wąskiego grona, obejmuje każdy podmiot, organ prowadzący placówkę 
niepubliczną czy publiczną. Obecnie budżet na rzecz jednostek niepublicznych jest uchwalony na 
wysokości 160 000 000 zł. Kwota w przypadku placówek niepublicznych jest dość duża, z roku na 
rok analizując skale ona rośnie, a wynika z wielu zmiennych. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie zmienia się zakres merytoryczny 
podlegający kontroli, czy ta procedura związana z nowymi kwestionariuszami czyni bardziej 
czytelny sposób monitorowania placówek? 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: na pewno tak, szczególnie 
w przypadku załącznika, który teraz oczekuje od organów prowadzących przedkładania faktur, 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały na ostatniej stronie dane o wykorzystaniu dotacji, jest tu 
przedłożenie dokumentów księgowych, w związku z czym bardziej restrykcyjnie podchodzimy do 
tych wydatków, które są poczynione przez jednostki niepubliczne tak, aby bardziej dokładnie 
nadzorować wydatkowane przez te jednostki środki. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 
formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie 
Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – 
druk nr 147/2019. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom 
i placówkom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 147/2019. 

Ad pkt 4. Zaopiniowanie wniosku w przedmiocie oddania w najem budynku przy 
ul. Minerskiej 1/3 w Łodzi na usługi edukacyjne. 

Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich p. Dariusz Ostapinka: MG13 Spółki z o.o. zwróciła się 
z wnioskiem w przedmiocie oddania w najem budynku szkolnego przy ul. Minerskiej 1/3 w Łodzi 
na usługi edukacyjne. 

Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, przedmiotowy lokal ma być m.in. miejscem, gdzie 
prowadzona będzie działalność edukacyjna o profilu sportowym przez Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego Marcina Gortata. 

Szkoła funkcjonuje od września 2011 roku jako jedna z niewielu niepublicznych bezpłatnych szkół 
sportowych w Polsce. Jej założycielem i właścicielem jest Marcin Gortat - wybitny polski 
koszykarz, zawodnik ligi NBA. Organ prowadzący Szkołę, tj. MG13 Sp. z o.o. 

Od początku swojego funkcjonowania Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata  
ma charakter międzynarodowy. W ciągu 8 lat uczyło się w szkole kilkudziesięciu młodych 
sportowców  
z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Niemiec, Węgier - a swoje umiejętności sportowe rozwijali dalej  
w łódzkich klubach sportowych – m.in. Łódzkim Klubie Hokejowym, ŁKS Siatkówka Żeńska, ŁKS 
Koszykówka Męska, Łódzkim Towarzystwie Łyżwiarstwa Figurowego. 

Szkoła ma charakter międzynarodowy także dlatego, że jej uczniowie uczestniczą w wymianach 
międzynarodowych w ramach programu Erasmus. W tym roku szkolnym uczestniczyli w projekcie 
w Estonii oraz w Niemczech. 

Szkoła o profilu sportowym daje szanse uczniom uprawiać sport pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów oraz równocześnie zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie. Jest to unikalna oferta 
pozwalająca w doskonały sposób łączyć pasję do sportu z realizowaniem programu edukacyjnego 
zgodnie z podstawą programową. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata oferuje 
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kształcenie w szkole podstawowej (od 1 klasy) oraz w liceum ogólnokształcącym. W szkole uczą się 
i trenują przedstawiciele kilkunastu dyscyplin, największą grupę stanowią piłkarze i koszykarze. 

Główne cele Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata jest zapewnienie uczniom: 
najwyższego poziomu nauczania, umożliwiającego podjęcie studiów na polskich i zagranicznych 
uczelniach; pracy z wykwalifikowaną kadrą trenerską oraz mentalne przygotowanie do sportu 
zawodowego; dostępu do najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych oraz sprzętu treningowego; 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności, troski o bliźnich, innych uczniów oraz szacunek do szkoły  
i społeczności; zachęcanie do zrozumienia i tolerancji dla innych kultur. 

Działalność Szkoły Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata oprócz niewątpliwych walorów 
edukacyjnych będzie miała także istotne znaczenie dla Miasta w postaci rozpowszechnienia  
w wymiarze międzynarodowym Łodzi, jako miejsca przyjaznego dzieciom i młodzieży. 

Stanowiący przedmiot wniosku budynek użytkowy przy ul. Minerskiej 1/3 w Łodzi, o powierzchni 
użytkowej 2 129,31 m2, posadowiony jest na nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 512/10  
w obrębie P-15. 

W chwili obecnej Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata użytkuje ww. budynek wspólnie  
z Publicznym Gimnazjum nr 23 w Łodzi. Wnioskujący chciałby wynająć cały budynek, ponieważ 
trwająca rekrutacja pokazuje, że zainteresowanie szkołą jest bardzo duże. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: do kiedy spółka będzie użytkować obiekt przy 
ul. Kadłubka? 

Dyrektor Szkoły Marcina Gortata p. Michał Feter: umowa na obiekt przy ul. Kadłubka jest 
podpisana do 31 sierpnia i do tego dnia będziemy ten obiekt użytkować. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poprosił do siebie pana dyrektora Fetera 
i pokazał mu zdjęcia złego stanu ogrodzenia, terenu i boiska asfaltowego przy obiekcie na 
ul. Kadłubka. Zdjęcia zostały zrobione w dzień zakończenia roku szkolnego. Przewodniczący 
poprosił dyrektora o wyjaśnienia.  

Dyrektor Szkoły Marcina Gortata p. Michał Feter: co do tych zdjęć, oczywiście bardzo chętnie 
odpowiem, po pierwsze szkoda, ze nie wszedł pan do środka i nie zobaczył jak ta szkoła wygląda, bo 
naprawdę ponieśliśmy ogromne nakłady żeby ten budynek w środku doprowadzić do stanu takiego, 
w którym mogłaby się młodzież uczyć. Jednocześnie przez wszystkie te lata, kiedy byliśmy na ul. 
Kadłubka wszyscy czyniliśmy wielkie próby żeby postarać się o termomodernizację tego budynku, 
bo tak naprawdę bez termomodernizacji nie było tam szans działania. Niestety te próby mimo 
kilkudziesięciu rozmów nie przyniosły efektów. 

Natomiast te zdjęcia, które pan pokazał to jest teren, który nie należy do szkoły. Tu też wielokrotnie, 
wspólnie z Urzędem Miasta umawialiśmy się, że uczniowie podczas godzin wychowawczych będą 
pomagali ten teren sprzątać. 

My wynajmujemy tylko budynek, plus obrys budynku, plus ten teren przy samej szkole i obrys sali 
gimnastycznej. Płot, boisko absolutnie nie należą do nas, to jest teren miejski. Na tym terenie cały 
czas okoliczni mieszkańcy, nadużywające alkoholu cały czas na tym terenie funkcjonowały i do 
takiego stanu doprowadzały. Od roku, czy półtora raz na kwartał przyjeżdżała ekipa z UMŁ, która 
ten teren pomagała sprzątać, my też kosiliśmy trawę 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy Szkole Mistrzostwa Sportowego nie było 
potrzebne boisko do realizacji programu? 

Dyrektor Szkoły Marcina Gortata p. Michał Feter: nie, to jest boisko asfaltowe, z którego my nie 
korzystaliśmy. My wykorzystujemy obiekty wynajmowane od MOSIR, przy ul. Karpackiej, 
Skorupki i Małachowskiego, lodowisko Bombonierkę, lodowisko przy ul. Popiełuszki, więc tak 
naprawdę wszystkie treningi tam realizowaliśmy. W budynku przy ul. Kadłubka wyremontowaliśmy 
salę gimnastyczną i też realizowaliśmy tam grupy naborowe od godz. 16:00 do godz. 22:00. Siedem 
dni w tygodniu ta sala mała gimnastyczna żyła treningami koszykówki i siatkówki. Więcej nie 
byliśmy w stanie tam zrobić. I to mówię z całą świadomością, bo byłem dyrektorem szkoły przy ul. 
Kadłubka przez ostatnie cztery lata i nie ma sobie nic do zarzucenia. Podejmowałem wszelkie 
możliwe starania żeby ten budynek doprowadzić do używalności i rzeczywiście w środku się to 
udało. Wymieniliśmy instalacje elektryczne, zrobiliśmy dwie ekopracownie przy wykorzystaniu 
środków z WFOŚ, zakupiliśmy mnóstwo sprzętu dydaktycznego i uznaliśmy, ze zdecydowanie 
ważniejsze jest to żeby była zapewniona jak najwyższa jakość edukacji, oczywiście będąc 
świadomym i wstydząc się za to jak ten budynek wygląda z zewnątrz.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: muszę pana dyrektora uspokoić w środku też 
byłem i dostrzegam różnice pomiędzy tym, co widać na zewnątrz, a tym, co jest wewnątrz. 
Natomiast to, w moim przekonaniu nie zmienia opinii na temat gospodarza obiektu jako całości 
z punktu widzenia wizerunku, bo myślę, że ani młodzież, ani pan dyrektor, ani kadra pedagogiczna, 
a nie wspomnę już o Marcinie Gortacie nie chcieliby za takim wizerunkiem szkoły stać. A tak 
między nami mówiąc z boiska, do którego się nie przyznajecie pracownicy wykorzystywali jako 
parking dla swoich samochodów.  

Dyrektor Szkoły Marcina Gortata p. Michał Feter: nie pracownicy, rodzice uczniów 
przywożonych na treningi od godz. 16:00. Tam nie ma parkingu, jest mnóstwo samochodów 
mieszkańców, więc utwardziliśmy drogę, żeby można było wjechać na teren starego boiska, które na 
pewno nie było bezpieczne do wykorzystywania przez młodzież i zmieniliśmy w parking dla 
rodziców. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy Zarząd Lokali Miejskich zdaje sobie 
sprawę z tego, że jako administrator tego obiektu, będzie miał poważny problem, bo nikt go nie 
wynajmie, a doprowadzenie do stanu używalności przez najbliższe lata przy braku zaangażowania 
środków ze strony Zarządu jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe? 

Czy w Zarządzie Lokali Miejskich na temat obiektu przy ul. Kadłubka coś wiadomo? 

 

Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich p. Dariusz Ostapinka: jeszcze nie brałem udziału w 
rozmowach na ten temat, także nie znam szczegółów odnośnie planów.  

Radny p. Krzysztof Makowski: ja już mówiłem na ostatniej Komisji, że dla mnie tego typu obiekty 
powinny być wykorzystywane na cele edukacyjne, na tyle na ile jest to możliwe. Myślę, że sama 
filozofia budowania tego centrum na ul. Minerskiej przy ul. Krakowskiej jest bardzo fajna. Ja jestem 
na „tak”. Uważam, że to jest dobry kierunek. Natomiast, jeżeli chodzi o obiekt na ul. Kadłubka to 
powiedzmy sobie otwarcie, że wydział przekazywał do zarządzania te budynki, które są w fatalnym 
stanie i najemca musi robić wszystko żeby te budynki doprowadzić do jak najlepszego stanu.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jeszcze jedno pytanie do dyrektora Fetera, 
może łatwiej będzie panu pochwalić się sukcesami sportowymi szkoły. Proszę poinformować 
Komisję, z którymi związkami sportowymi macie podpisaną umowę na prowadzenie Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego i jakie środki stamtąd pozyskujecie? 
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Dyrektor Szkoły Marcina Gortata p. Michał Feter: korzystamy ze środków miejskich w ramach 
klubów, z którymi współpracujemy ŁKS Koszykówka Męska, ŁKS Siatkówka Żeńska, teraz bardzo 
mocno ŁKS piłkarski. Jeśli chodzi o szkołę przy ul. Kadłubka od dwóch lat ośrodek szkolenia 
w koszykówce, a od roku prowadzimy szkolny ośrodek siatkarski. Mamy bardzo zdolnych uczniów, 
kilku naszych zawodników i zawodniczek jest powołanych w tym roku do kadry Polski siatkarzy 
z kadrą wojewódzka zdobyli mistrzostwo na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, koszykarze 
ŁKS wygrali w tym roku wszystkie możliwe rozgrywki Łódzkiego Związku Koszykówki. Na 
poziomie województwa współpracujemy z czołowymi klubami w poszczególnych dyscyplinach. 
Oczywiście nie we wszystkich dyscyplinach sportowych nam się udało, np. nie udało się z piłką 
ręczną (mimo wielu rozmów i w Polskim Związku Piłki Ręcznej i w Okręgowym). Jeszcze Łódzki 
Klub Hokejowy, bardzo dobrze rozwija się i mamy mnóstwo dzieciaków trenujących i osiągających 
sukcesy.  

Teraz ten projekt z ŁKS przy ul. Minerskiej gdzie w chwili obecnej przez ten pierwszy rok 
funkcjonowania tam szkoły mamy 70 chłopców z ŁKS, a od września będzie ich ponad 160 na 250 
łącznie w całej akademii ŁKS. Więc tak naprawdę widać duży potencjał tego projektu. W chwili 
obecnej 100 uczniów przy ul. Minerskiej, z rekrutacji obecnie prowadzonej wynika, że od września 
będzie tych uczniów ponad 250 i tak naprawdę sami sportowcy, którzy jednocześnie świetnie się 
mogą uczyć, bo te średnie edukacyjne dobrze wyglądają, więc ja jestem bardzo dumny z tego 
projektu oczywiście przyznając panu przewodniczącemu rację, że to, w jakim stanie jest z zewnątrz 
budynek przy ul. Kadłuba nie jest dobre wizerunkowo. Jednak jesteście państwo świadomi, że to nie 
my do takiego stanu ten budynek doprowadziliśmy tylko tak naprawdę dostaliśmy ten budynek w 
takim stanie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny i w dużo gorszym stanie, jeżeli chodzi o wygląd 
wewnętrzny. Wchodząc do tego budynku zastaliśmy gołe ściany, wszystko wyjechało, ławki, krzesła 
i od podstaw jak mogliśmy w tym budynku zrobiliśmy i przez te wszystkie lata kształciło się tam 
średnio w roku 300 uczniów. Jako dyrektor tej szkoły nie poradziłem sobie z problemem 
termomodernizacji i rzeczywiście młodzież przez ostatnie lata mimo, że zimy nie były bardzo srogie 
to niestety marzła, bo funduszy na termomodernizację nie udało nam się pozyskać. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ten obiekt przejęty po gimnazjum miał swoje 
sportowe tradycje. Dziewczęta zdobywały mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych, w 
siatkówkę, w związku z tym lokalizacja wasza przed kilkoma laty była w dobrym miejscu. Trudno, 
z drugiej strony, żeby miasto fundowało wszystko, z ławkami, krzesłami itd. W związku z tym 
proszę nie mieć za złe Wydziałowi czy UMŁ, bo każdy widział jak obiekt wygląda. 

Dyrektor Szkoły Marcina Gortata p. Michał Feter: ja nie mam za złe, podkreślam jak dużo 
włożyliśmy pracy żeby ten budynek dostosować do potrzeb edukacyjnych. Jestem świadom, że tak 
to miało wyglądać. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie chciałbym, aby pan dyrektor i państwo 
radni odbierali moje uwagi w kategoriach takich, że jestem przeciwny funkcjonowaniu Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego, czy tez rozwoju umiejętności i talentów poszczególnych osób. Nie mam 
również nic przeciwko temu, żeby tam kadra trenerska i nauczycielska upatrywała wśród młodzieży 
talentów na kolejne lata w określonych dyscyplinach sportu. Uważam, że funkcjonowanie w 
godnych warunkach jest dzisiaj standardem. Życzę żebyście w tych warunkach się odnaleźli, ale 
obiecuję jako Sylwester Pawłowski niezwiązany mandatem radnego, że będę często do was 
przychodził i patrzył ile jeszcze potrzeba czasu żeby zapobiec sytuacji, jaka miała miejsce na ul. 
Kadłubka.  
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Chcę również powiedzieć, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata trafia w dobre 
miejsce, w miejsce przygotowane, wypieszczone i chcę również w tym miejscu podkreślić, że jako 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego niepubliczna macie większe preferencje niż łódzcy pływacy, którzy 
kończąc gimnazjum nie mogą kontynuować nauki w szkole licealnej w naszym mieście, bo na jedną 
klasę sportową nie ma pieniędzy. Chciałbym żebyście również to docenili. A być może weźmiecie 
pod swoje skrzydła również tych pływaków zanim mając osiągnięcia na obecnym etapie swojej 
działalności sportowej będą mogli rozwijać te umiejętności i talenty, i przynosić chlubę naszemu 
miastu, a nie innym ościennym ośrodkom, dla których klasę sportową być może uda się zrobić.  

Dyrektor Szkoły Marcina Gortata p. Michał Feter: mamy ich teraz w VII i VIII klasie szkoły 
podstawowej i mocno pracujemy nad tym żeby przyszli do nas do liceum, natomiast wiem, że są 
tutaj różne pomysły. Pracujemy z nimi od września, mają osiągnięcia sportowe, super się uczą, za co 
ich podziwiam, bo trenując cztery godziny dziennie oni jeszcze mają średnią powyżej 5,0. 

Rozmawialiśmy o tym z przedstawicielami miasta i mówiliśmy o tym, że jesteśmy otwarci żeby ten 
projekt pływacki kontynuować.  

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie wyrażenie pozytywnej 
opinii dla wniosku w przedmiocie oddania w najem budynku przy ul. Minerskiej 1/3 w Łodzi. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała wniosek w przedmiocie oddania w najem budynku 
przy ul. ul. Minerskiej 1/3 w Łodzi. 

Ad pkt 4a. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 - druk nr 161/2019. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka przedstawiła 
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2018. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano  

Komisja przyjęła Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2018 – druk nr 161/2019. 

Ad pkt 4b. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 - druk nr 
162/2019. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka przedstawiła 
Sprawozdanie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy nie odnosi pani wrażenia, że te dwa 
programy adresowane są do tej samej grupy społecznej? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: tak, to nawet z 
naszego raportu, który dotyczy osób dorosłych wynika, że problem przemocy w 2/3 związany jest z 
nadużywaniem alkoholu. Więc w pewnym obszarze te działania się powtarzają i również z tego 
powodu te środki, które przeznaczamy na przeciwdziałanie przemocy nie są aż tak wysokie jak 
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mogłyby być, dlatego że część działań służących przeciwdziałaniu przemocy bądź redukcji skutków 
przemocy finansowane jest z programu alkoholowego, czyli kapslowego.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pani dyrektor utrzymuje, że wyrwanie dziecka 
ze środowiska czy nadużywającego alkohol, czy środowiska, w którym jest stosowana przemoc, w 
okresie wakacji, jest niemożliwe do zrealizowania w sensie zorganizowania opieki na zewnątrz, 
wyjazdów wakacyjnych dla przedstawicieli tego typu środowisk, bo nie widziałem w materiałach 
informacji na temat, czy tę formę obozów, kolonii stosujemy? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: jeśli chodzi o 
programy, o których mówimy to te środki były w alkoholu i tak zostało zorganizowanych sześć 
wyjazdów, skorzystało z tego około 188 dzieci ze świetlic środowiskowych, było to sfinansowane z 
alkoholu.  

Zastępca Dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: przez cały rok pracują świetlice środowiskowe, 
jeżeli dziecko wymaga opieki albo nie chodzi do świetlicy, kiedy jest rok szkolny, to jest możliwość 
żeby uczęszczało w okresie wakacji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ale form wyjazdowych nie stosowano? 

Zastępca Dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: formy wyjazdowe to wypoczynek letni 
organizowany przez Wydział Edukacji, natomiast bardzo często, ponieważ to są organizacje 
pozarządowe i pozyskują środki, dotacje z różnych źródeł. Więc może się zdarzyć, że któraś ze 
świetlic zorganizuje także wyjazd. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano  

Komisja przyjęła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 – druk nr 162/2019. 

Ad pkt 5. Informacja Wydziału Edukacji nt. akcji le tniego wypoczynku w mieście. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki przedstawił informację nt. akcji 
letniego wypoczynku w mieście. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski myślę, że to, co robimy w mieście jest godne 
podkreślenia zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak również prezentacji działań edukacyjnych 
poza naszym miastem, nie pozostaje nam nic innego jak tylko sprawdzić jak to w praktyce wygląda, 
jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół. Dlatego zachęcam członków Komisji Edukacji żeby zajrzeć do 
szkół organizujących półkolonie i porozmawiać z dziećmi. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że 2 lipca 2019 roku posiedzenie 
Komisji odbędzie się w Grotnikach. 

Poinformował o pismach skierowanych do Komisji: 

1. Mieszkaniec Łodzi skierował pismo do Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej, Wojewody oraz 
Sejmiku Województwa Łódzkiego dot. zmiany patrona Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi 
(Druk DPr-BRM-II.0005.2.65.2019). 
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2. Rodzice uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 81 przekazali do wiadomości Komisji pismo, 
jakie skierowali do Łódzkiego Kuratora Oświaty w spr. przeprowadzonej kontroli (Druk DPr-
BRM-II.0005.2.67.2019). 

 

Pisma znajdują się w dokumentacji Komisji. 

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków 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 


