
DPr-BRM-II.0012.2.17.2019             Protokół Nr 20/X/2019 

posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych 

obecnych   - 8 radnych 

nieobecnych   -  3 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 19/IX/2019 z dnia 17 września 2019 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2019 rok - druk nr 332/2019. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk nr 333/2019. 

4. 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.  

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 19/IX/2019 z dnia 17 września 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 19/IX/2019 z dnia 17 września 2019 
roku. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 19/IX/2019 z dnia 17 września 2019 roku. 
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Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak 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 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 321/2019 
wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 5 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 321/2019 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 
333/2019. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak 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 322/2019 wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 -2040 – druk nr 322/2019 wraz 
z autopoprawką. 

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: na jakim etapie są prace nad projektem 
uchwały w sprawie dodatków do uposażeń dla nauczycieli? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ta uchwała to jest regulamin wynagradzania, 
w tej chwili po zmianie, po drugim etapie reformy edukacji, było jedno spotkanie w Wydziale 
Edukacji ze związkami zawodowymi, w tej chwili 22 października będzie kolejne spotkanie, także 
zaczynamy prace pełną parą. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pytam nie bez przyczyny, bowiem jest już 
w fazie poważnie zaawansowanych przygotowań projekt budżetu na rok 2020. Dobrze by było, żeby 
z tego punktu widzenia proces uzgodnień zamknął się jak najrychlej, bo ten projekt był zgłoszony 
w 2018 roku i do tej pory nie został przyjęty, a z tego, co dociera do mnie różnymi kanałami, budzi 
wielkie zastrzeżenia ze strony kadry kierowniczej, jeśli chodzi o wysokość dodatków funkcyjnych, 
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dodatków motywacyjnych. Podejrzewam, że projekt uchwały czy regulaminu określającego nowe 
stawki na nowy rok mógłby służyć rozładowaniu tej atmosfery, która się pojawia.  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o projekt budżetu, to zgodnie 
z wytycznymi projekt budżetu jest przygotowany na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 
czyli mówimy o tym regulaminie, który w tej chwili obowiązuje. 

Duże niezadowolenie w ubiegłym roku wywoływały te zmiany w regulaminie, które dotyczyły, np. 
dodatków za warunki trudne. Dlatego w tej chwili, poza tym, że zmieniła się struktura edukacji, 
oświaty jako takiej w Łodzi, więc mamy nowe rozdanie i zaczynamy rozmowy związane z tymi 
dodatkami, czyli z kontrowersjami, które wówczas budziły takie emocje.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: niemniej jednak źle by się stało gdyby 
argumentem koronnym dla ostatecznego kształtu regulaminu był fakt, że projekt budżetu został już 
przygotowany i nie ma możliwości znalezienia środków na etapie tworzenia projektu budżetu na 
zrealizowanie zadań, gdyby w tym regulaminie doszło do jakiś istotnych korekt (in plus).  

Śmiem zauważyć, że regulamin obowiązuje z niezmienionym kształcie od 2019 roku. 
W międzyczasie nastąpiły nie tylko zmiany strukturalne, organizacyjne, ale i programowe 
w oświacie. Zwiększył się zakres obowiązków kadry kierowniczej, zgodnie z obowiązującymi 
dzisiaj przepisami, a w ślad za tym nie następują zmiany w układzie finansowym. Stąd uprzedzam 
tylko, że to budzi, o czym doskonale wiecie, duże emocje i nie chciałbym żeby znowu się wylewało 
w ostatnim momencie, kiedy na tę dyskusję zabraknie czasu, w kontekście zmian czy może prac nad 
budżetem. 

 

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 

 

 


