
DPr-BRM-II.0012.2.14.2019             Protokół Nr 18/VIII/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 11 radnych 
 
obecnych   - 9 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 p. Sylwester Pawłowski 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 17/VI/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2019 rok - druk nr 301/2019. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk nr 302/2019. 
4. Informacja Wydziału Edukacji nt. realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

w Łodzi. 
5. Informacja Wydziału Edukacji nt. I etapu rekrutacji absolwentów szkół podstawowych 

i gimnazjów do szkół ponadpodstawowych. 
6. Informacja Wydziału Edukacji nt. wyników konkursów na stanowiska dyrektorskie w łódzkich 

placówkach oświatowych. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 19, wchodzącemu 

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana 
Żeromskiego 115 – druk nr 203/2019. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia nr 19, 
wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy 
ul. Stefana Żeromskiego 115 – druk nr 204/2019. 

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 projektów uchwał opisanych w drukach nr 301/2019 i nr 302/2019 zostały 
dostarczone autopoprawki. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 17/VI/2019 z dnia 2 lipca 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 17/VI/2019 z dnia 2 lipca 2019 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  przyjęła protokół nr 17/VI/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku. 
 
Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 301/2019. 
 
Kierownik Oddziału w Wydziale Budżetu p. Marzena Hansel przedstawiła projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy środki na realizacje programów unijnych są 
już w naszym budżecie? 
 
Kierownik Oddziału w Wydziale Budżetu p. Marzena Hansel: tak, to jest zwykle urealnienie 
w oparciu o wolne środki na rachunku bankowym, ponieważ zwykle na projekty unijne jest tak, że 
wpływa 80% środków w pierwszym roku realizacji, a dopiero po ostatecznym rozliczeniu 
i odpowiednio przedstawieniu rozliczeń dochodzi 20%. 
 
Więcej 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 301/2019 
wraz z autopoprawką. 



 

 3

Komisja w głosowaniu przy 7 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 301/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 
302/2019. 

 
Kierownik Oddziału w Wydziale Budżetu p. Marzena Hansel przedstawiła projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. 
 
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 302/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 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 302/2019 
wraz z autopoprawką. 
 
Ad pkt 4. Informacja Wydziału Edukacji nt. realizac ji akcji letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży w Łodzi. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła informację: 
W okresie ferii letnich (Lato 2019) Miasto Łódź zorganizowało w 46 szkołach i placówkach 
oświatowych zajęcia zamknięte w formie półkolonii. W zajęciach udział brały dzieci w wieku 6-13 
lat. Zajęcia odbywały się w godz. 7:00 - 17:00. Odpłatność rodziców za udział Dziecka w zajęciach 
wynosiła 10 zł za jeden dzień pobytu. Zajęcia odbywały się na terenie szkół lub placówek z 
wykorzystaniem infrastruktury sportowej i dydaktycznej. Uczestnicy brali udział w licznych 
wydarzeniach (wyjścia do kin, teatrów, muzeów itp.) a także prelekcjach z udziałem przedstawicieli 
Policji, Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej. Miasto Łódź przygotowało miejsca dla 3940 
uczestników. W okresie wakacji w zajęciach uczestniczyło 4632 uczestników. Uczestnicy 
pozostawali pod opieką wykwalifikowanej kadry. W ramach organizacji półkolonii zatrudniono (w 
każdym tygodniu) 46 kierowników wypoczynku oraz 268 opiekunów. Pod opieką jednego opiekuna 
przebywała grupa maksymalnie 15 uczestników. Na realizację zadania przekazano do szkół środki w 
wysokości 981350 zł. 
 
W 2018 roku: 45 szkoły i placówki, 864 100 zł - koszty organizacji półkolonii, 4320 - liczba 
uczestników.  
 
W okresie ferii letnich (01.07.2019 – 24.08.2019) Miasto Łódź podejmuje działania mające na celu 
zapewnić różnorodne formy wypoczynku dzieci i młodzieży w tym: Wypoczynek poza miejscem 
zamieszkania- dwutygodniowe kolonie w miejscowości Grotniki organizowane przez Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe w Łodzi, przeznaczone dla 300 uczestników (uczniów szkół 
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podstawowych), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji życiowej; zamieszkują obszar 
rewitalizowany; wychowują się w rodzinach zastępczych. 
Turnusy: I Turnus 01.07 – 13.07 90 uczestników 

   II Turnus 15.07 – 27.07 60 uczestników 
   III Turnus 29.07 – 10.08 90 uczestników 
   IV Turnus 12.08 – 24.08 60 uczestników 
 

Miasto na realizację wypoczynku przeznaczyło 360 000 złotych. Rodzice ponoszą opłatę 
w wysokości 150 zł za dwutygodniowy turnus. W okresie 15-26 lipca w Ośrodku na jednodniowym 
pobycie wraz z noclegiem przebywać będzie 16 grup półkolonijnych (240 uczestników). 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
Budżet 2019 – 2 100 000,00 zł 
Organizacja kolonii 360 000,00 zł + 30 000 zł (pobyt grup półkolonijnych) 
Etaty: Nauczycieli: 1,20, administracja 10,63, obsługa 19,50. W tym zatrudnionych w obiektach 
w Grotnikach: 8 etatów obsługi + kierownik obiektu. 
Grotniki 2018: 240 uczestników na czterech turnusach, koszt: 250 000 zł. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Radny p. Kamil Jeziorski: czy do Wydziału dotarły jakieś skargi? Czy występowały jakieś 
problemy? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  jeśli chodzi o półkolonie to żadne skargi do 
Wydziału nie dotarły. Natomiast wpłynęła jedna skarga, jeśli chodzi o kolonie w Grotnikach, ale nie 
dotyczyła ona sposobu organizacji tylko rozliczenia odpłatności rodzica za dziecko, które mama 
wcześniej odebrała z kolonii. 
Radny p. Kamil Jeziorski: w związku z naszą wizytą w Grotnikach proszę rozważyć 
zamontowanie w domkach jakiegoś interkomu, co ułatwiłoby powiadamianie opiekuna o różnych 
nagłych sytuacjach, szczególnie nocą. 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: proszę przyjąć pod adresem i Wydziału, a 
przede wszystkim opiekunów szkół gdzie odbywały się półkolonie w mieście wyrazy uznania za 
sprawne przeprowadzenie, za fakt, że dzieci były w pełni bezpieczne, oferta programowa była 
bardzo atrakcyjna i dająca się mocno w zapamiętanie, gdyż dzieciaki po raz pierwszy bywały w 
miejscach, do których wcześniej nie miały przyjemności zagościć. Stąd nie tylko wnioski na 
przyszłość by tę akcję kontynuować, ale również w sposób sumujący podziękować wszystkim 
uczestniczącym, nie tylko od strony finansowej, bo gratyfikacja finansowa za wychowawstwo, czy 
koordynatora będzie spełniona, ale żeby taka informacja na piśmie wpłynęła i mogła wzbogacić 
również akta osobowe poszczególnych nauczycieli, bo nie każdy się decyduje, a ci, którzy się 
decydują spełniają i wymogi formalne i wymogi wychowawcze. W związku z tym niech sobie to 
wpiszą w swoje dokumentacje personalne. 
Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Ad pkt 5. Informacja Wydziału Edukacji nt. I etapu rekrutacji absolwentów szkół 

podstawowych i gimnazjów do szkół ponadpodstawowych. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła informację:  
1. Podstawowe terminy rekrutacji do szkół średnich 
13 maja – 25 czerwca: logowanie do systemu, wypełnianie wniosku, wybór szkół i oddziałów, 
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21 czerwca – 25 czerwca: uzupełnianie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub 
szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, 
12 lipca: dokonanie przydziału do oddziałów przez organ prowadzący, 
16 lipca: podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,  
16 lipca– 24 lipca: potwierdzanie woli podjęcia nauki przez kandydatów, 
25 lipca: podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych. 
 
Rekrutacja uzupełniająca  
26 – 30 lipca: składanie wniosków do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, 
21 sierpnia: podanie przez szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych,  
21 sierpnia – 29 sierpnia: potwierdzanie woli poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia 
szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, 
30 sierpnia: podanie przez szkoły listy kandydatów przyjętych. 
 
2. Liczba uczestników rekrutacji 
Liczba absolwentów szkół podstawowych 4806. Liczba absolwentów gimnazjów 4195. Planując 
liczbę miejsc w rekrutacji na rok 2019/20 – ujęto także liczbę 2841 potencjalnych kandydatów spoza 
Miasta Łódź. Ogółem planowano,  iż w rekrutacji weźmie udział 11842 uczniów. 
3. Liczba szkół średnich prowadzonych przez Miasto: LO – 28 ( w tym jedno LO w ZSO), 
Technikum – 18, Branżowe szkoły I stopnia  -  13 w 17 zespołach szkół i 1 CKZIU. 
 
4. Ogólne wyniki rekrutacji: 
 
absolwenci Szkół Podstawowych 
 

liczba 
przyjętych 

utworzona 
liczba 
oddziałów 

Licea 
Ogólnokształcące 2982 114 
Technika 1620 62 
BS I 204 9 
razem 4806 185 
 
absolwenci Gimnazjów 
 

liczba 
przyjętych 

utworzona 
liczba 
oddziałów  
w systemie 

Licea 
Ogólnokształcące 2790 108 
Technika 1592 59 
BS I 218 11 
razem 4600 178 
 
Liczba uczniów spoza gminy: 
Absolwenci po SP  -  1392 
Absolwenci po G   -  1440 
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Najpopularniejsze szkoły: 
Licea Ogólnokształcące – III, XXI, XXV, XXVI,   
Zawodowe: ZSP 9, ZSP 10, ZS Techniczno - Informatycznych, CKZIU, ZS Geodezyjno-
Technicznych. Najwięcej kandydatów aplikowało do oddziałów kształcących w zawodach: technik 
informatyk, technik mechatronik, technik hotelarstwa, technik organizacji i turystyki, technik 
geodeta. 
 
Rekrutacja uzupełniająca 
 
Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca. Komisje rekrutacyjne nadal uzupełniają dane w systemie 
elektronicznego naboru.  
Pierwotnie, po dokonaniu przydziału do oddziałów nie zakwalifikowało się ogółem ok. 460 
kandydatów, (207 w systemie dla absolwentów Szkół Podstawowych, 253 w systemie dla 
absolwentów Gimnazjów), przy czym Miasto pozostawiło ponad 580 wolnych miejsc. Obecnie trwa 
rekrutacja uzupełniająca bez udziału systemu elektronicznego. 
 Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty ostateczna lista 
przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej podana zostanie do publicznej wiadomości w dniu 30 
sierpnia. Uczniowie jeszcze w ostatnich dniach sierpnia często dokonują innych wyborów, zmieniają 
decyzję, zabierają dokumenty i przenoszą się do innej szkoły, w której zwolniło się miejsce, ale są to 
obecnie odosobnione przypadki. Najczęściej są to uczniowie poszukujący miejsca w szkołach 
branżowych, ewentualnie starający się o zmianę szkoły, do której pierwotnie byli zakwalifikowani. 
Trudno, zatem jest oszacować liczbę uczniów, którzy jeszcze nie figurują w żadnej szkole.  
 
Pytania i dyskusja. 
 
Radny p. Krzysztof Makowski: dzisiaj media podały, że jest problem z miejscami w łódzkich 
bursach, czy bursy podlegają Wydziałowi? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : miasto prowadzi dwie bursy i rzeczywiście 
docierają do nas takie informacje, że bursa też ma określoną ilość miejsc. Ta ilość miejsc w 
pokojach jest zwiększana żeby przyjąć te dzieci. 
Radny p. Krzysztof Makowski: czy osoby, które kierują bursami są w stanie stwierdzić czy to jest 
tegoroczny problem? Czy też może się powtórzyć w kolejnym roku? Moje pytanie wiąże się z tym, 
że jest pewnie jeszcze kilka budynków poszkolnych, które ewentualnie można byłoby przystosować 
pod kątem dodatkowej bursy w Łodzi? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : we wcześniejszych latach nie było aż takiego 
pełnego obłożenia, dlatego że było wiadomo, że w bursach była określona ilość miejsc, były takie 
lata gdzie bursa miała wolne miejsca. Zresztą odpłatność za bursę również jest podzielona dla 
ucznia, który uczy się w szkole średniej i ewentualnie dla studenta, bo były wolne miejsca i studenci 
mogli korzystać z miejsc noclegowych w bursie.  
Radny p. Krzysztof Makowski: czy można prosić o przygotowanie informacji z trzech, czterech lat 
jak to obłożenie wyglądało w latach poprzednich? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak. 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: myślę, że warty rozważenia jest pomysł, aby 
wzbogacić miasto o jedna bursę w oparciu o pozostałe obiekty po gimnazjach, dlatego ze przez 
najbliższe dwa lata ten problem będzie się jeszcze przewijał. Pomniejszona liczba dzieci będzie o te, 
które wyłączą się z cyklu edukacji i nie będą kontynuować nauki, bo przecież absolwenci szkół 
podstawowych czy to spoza naszego miasta, czy dalej spoza województwa będą zmuszeni 
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skorzystać z miejsc w bursach a zwolnią się tylko te miejsca, które zajmują uczniowie ostatnich klas. 
W związku z tym przez najbliższe trzy lata ten wyż związany z reformą, a nie z aktywnością 
mieszkańców będzie się dawał we znaki. Myślę, że warto byłoby rozważyć czy taki obiekt, którym 
dysponujemy można byłoby w centrum na ten cel przeznaczyć. Natomiast nie da się ukryć, że ważne 
jest jak zakończy się w ogóle rekrutacja i ile osób spoza województwa łódzkiego zrezygnuje 
z edukacji w naszym mieście, bo wiadomo, że dopiero 31 sierpnia będziemy mogli dopiero mówić 
o zakończeniu II etapu rekrutacji i szkoda byłoby żeby miasto, które koncentrowało nauczanie dzieci 
na poziomie szkół ponadpodstawowych nie do końca będzie mogło zabezpieczyć oczekiwania tych, 
którzy są spoza Łodzi, a chcieliby przyszłość edukacyjna z naszym miastem związać. 
Także prosiłbym na kolejne posiedzenie we wrześniu o przygotowanie pełnej informacji w takim 
zestawieniu, jak kiedyś przygotowywałyście materiał, co do propozycji poszczególnych szkół. 
Czy w związku z tą rekrutacją zwiększyła się ilość dzieci i oddziałach? Czy zostały zachowane 
normy 28 dzieci, jak w ustawie? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ustawa nie mówi o ilości uczniów w 
oddziałach w szkołach średnich, jest tylko mowa o klasach I-III i IV-VIII w szkołach 
podstawowych. Natomiast jest porozumienie ze związkami zawodowymi zawarte pomiędzy panią 
prezydent, a związkami gdzie mowa była o liczebności w klasach w szkołach średnich 30 osób, ale 
w tym roku z uwagi na nietypowy nabór była zgoda miasta na to, żeby w tych szkołach gdzie nie 
dostały się dzieci z najwyższą ilością punktów, była zgoda na zwiększenie liczby uczniów w klasie 
do 31 lub więcej, ale to do decyzji dyrektora, bo chodziło o warunki nauki i warunki techniczne 
bezpośrednio w placówce, czyli dyrektor decydował czy zmieści klasę z 33 uczniami, w pracowni 
czy nie.  
Radny p. Krzysztof Makowski: czy są licea, gdzie przewidywane są dwie tury i dzieci będą 
chodziły od rana i po południu? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : o tym jeszcze nie mówimy, bo nie ma jeszcze 
ułożonego planu. Dwuzmianowości raczej w szkole nie będzie. Może być taka sytuacja, że zajęcia 
będą się kończyły później niż zwykle, np. 16:15 w XXVI LO. 
Radny p. Krzysztof Makowski: jak już będą ułożone plany lekcji, to poproszę informacje, o której 
godzinie dzieci będą kończyły lekcje. Podobno w III LO będą kończyć o 18:30? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie, tam była informacja, że około 17:00. 
Tylko w takim układzie nie będą prowadzone zajęci dodatkowe. 
 
Ad pkt 6. Informacja Wydziału Edukacji nt. wyników konkursów na stanowiska dyrektorskie 

w łódzkich placówkach oświatowych. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : 35 konkursów odbyło się w tym roku. 
Statystycznie w siedmiu szkołach podstawowych, w dwóch zespołach szkolno – przedszkolnych, 
pięciu szkołach podstawowych specjalnych, czternastu przedszkolach miejskich, jednym zespole 
przedszkoli miejskich, dwóch zespołach szkół, dwóch liceach ogólnokształcących, jednej poradni 
psychologicznej i jeden konkurs w Państwowej Szkole Muzycznej.  
Jeśli chodzi o stan po konkursowy to mamy taka sytuacje, że jeden konkurs został unieważniony 
w wyniku odwołania jednej kandydatki. I drugi konkurs gdzie został wyłoniony dyrektor 
i zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi zostało mu powierzone stanowisko. W tej chwili 
Wojewoda Łódzki bada legalność postępowania konkursowego. I jeszcze wczoraj dyrektor SP nr 91, 
kandydat wyłoniony w konkursie otrzymał powierzenie stanowiska zarządzeniem pani prezydent, 
zrezygnował z funkcji. Jesteśmy po rozmowach z kolejnym kandydatem, ale tu musimy poczekać. 
W XII LO konkurs na dyrektora, który został rozstrzygnięty, został unieważniony. Wszystko 
wskazuje na to, ze zostanie tam rozpisany nowy konkurs. 
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Po krótkiej dyskusji. 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: poprosiłbym o taki pełny imienny, wykaz 
dyrektorów łódzkich placówek. 
 
Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 19, 

wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi 
przy ul. Stefana Żeromskiego 115 – druk nr 203/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  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 nadania imienia Technikum nr 19, wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 – druk nr 203/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 19, 
wchodzącemu w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana 
Żeromskiego 115 – druk nr 203/2019. 
 
Ad pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I 

stopnia nr 19, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 – druk nr 204/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  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 nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia nr 19, wchodzącej w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 – druk nr 
204/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I 
stopnia nr 19, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy 
ul. Stefana Żeromskiego 115 – druk nr 204/2019. 
 
Ad pkt 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Radna Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: rozmawiałam dzisiaj z panem radnym 
Damianem Raczkowski o sytuacji przenosin VI LO. Chcieliśmy zawnioskować do pana 
przewodniczącego, czy na kolejne posiedzenie Komisji Edukacji można zaprosić dyrektora tego 
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liceum, ponieważ chcielibyśmy poznać kuluary sprawy, a nie tylko ze zdjęć i przekazów z 
Facebooka, gdzie szkoła była ograbiona z części wyposażenia. Chcielibyśmy poznać opinię pani 
dyrektor. 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie ma najmniejszego problemu żebyśmy na 
Komisji poświęcili czas temu zagadnieniu. Oczywiście jak będzie taka wola państwa radnych to 
możemy do tego tematu wrócić.  
Radna Komisji p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: mam pytanie do Wydziału Edukacji, czy 
było jakieś spotkanie i czy ta sprawa jest już wyjaśniona? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : były dwa spotkania i dajmy jeszcze czas 
szkołom do piątku, niech tam się ułożą, dlatego że po informacjach, które do nas dotarły, a które na 
pierwszy rzut oka wyglądały zatrważająco, byli pracownicy Wydziału w szkole, rozmawialiśmy z 
obiema paniami dyrektor, wszystkie sale zostały obejrzane. Panie dyrektor się dogadały, uzgodniły, 
co z wyposażenia biorą, a co zostaje. Pod koniec tygodnia pracownicy Wydziału Edukacji pojechali 
sprawdzić czy rzeczywiście to, co zostało ustalone jest realizowane. Ja mam informacje, że tak. 
Jeszcze w tym tygodniu jakieś drobne rzeczy są uzupełniane, wymieniane, więc to jest akurat ten 
moment, kiedy jest rotacja. Ja bym poprosiła o pięć dni spokoju i myślę, że nie będzie tak źle jak to 
przedstawiał ta pierwsza informacja. 
Radny p. Krzysztof Makowski: popieram głosy pana przewodniczącego i pani dyrektor w tym 
zakresie i myślę, że jest to sprawa do rozwiązania na poziomie Wydziału Edukacji.  
A jak wygląda przeprowadzka XX LO? 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : przeprowadzka XX LO tak jakby nie istnieje 
w przestrzeni publicznej, natomiast szkoła jest przeniesiona. Trwają ostatnie kosmetyczne prace. 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała 
uchwałę Nr 19/80/2019 dotycząca stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr XI/389/19 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 roku (Druk nr DPr-BRM-II.0005.2.75.2019). 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : sprawa została już wyjaśniona z Regionalną 
Izbą Obrachunkową. 
 
Więcej głosów nie zabrano. 
 
Przewodniczący Komisji podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


