
DPr-BRM-II.0012.2.2.2020                 Protokół Nr 27/II/2020 

posiedzenia Komisji Edukacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   -   9 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 26/I/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 29 listopada 2018 r. do 10 grudnia 
2019 r. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

4. Informacja Wydziału Edukacji nt. przebiegu feryjnego wypoczynku dzieci i młodzieży 
w Łodzi. 

5. 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 do Komisji został skierowany projekt uchwały opisany w druku nr 28/2020. 
Zaproponował wprowadzenie go do porządku obrad w punkcie 1a. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia uzupełnionego o punkt 1a. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia uzupełniony o punkt 1a. w brzmieniu: 

1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej, na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana 
Żeromskiego 26 – druk nr 28/2020. 
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Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 26/I/2020 z dnia 28 stycznia 2020 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 26/I/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 26/I/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 
Ad pkt 1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Stefana Żeromskiego 26 – druk nr 28/2020. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka omówiła projekt 
uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: dochodziły mnie ostatnio informacje od 
dwóch albo trzech dyrektorów szkół, że zostali oni poproszeni o udostępnienie na wizję lokalną 
swoich placówek i chciałem zapytać czy to dotyczy tej szkoły? Czy jezuici dokonywali w innych 
szkołach wizji lokalnych? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: nic na ten temat 
nie wiem, ja mam do dyspozycji dwa budynki po gimnazjach, jeden na ul. Kadłubka i drugi na ul. 
Żeromskiego. One są w administrowaniu Zarządu Lokali Miejskich i każdy, kto miał taką potrzebę 
mógł je zobaczyć.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: a w Wydziale Edukacji wiadomo?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: my wiemy o jednej takiej wizycie 
w XLII Liceum Ogólnokształcącym na ul. Stawowej, gdzie z panem dyrektorem rozmawiali 
przedstawiciele innego zakonu, oglądali powierzchnie do wynajmu. 

Radny p. Krzysztof Makowski: czy organ prowadzący był poinformowany o dzisiejszej Komisji 
i o tym, że sprawa będzie stawała na posiedzeniu? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: tak, ale może to 
moja wina, nie prosiłam o wsparcie.  

Radny p. Krzysztof Makowski: pytam, bo podobne sytuacje były na Komisji Rozwoju i Działalności 
Gospodarczej i jak kogoś starającego się nie było to odsyłano projekt na kolejną komisję. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: z tego, co wiem 
to na innych komisjach nigdy nie było takiej praktyki żeby zapraszać. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: jak wygląda sieć szkół w okolicy, jeśli chodzi o 
szkoły podstawowe i lokalowo sytuacja w tym rejonie, że Wydział Edukacji ten budynek oddał do 
innego wydziału? Czy nie ma potrzeb dla edukacji? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: nie, tam mamy SP nr 23 i SP nr 36, i ten 
budynek został przekazany od razu po tym jak zostały wygaszone gimnazja. Nie ma potrzeby 
tworzenia tam nowej szkoły podstawowej. 



 

 3

 

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: na jakich zasadach organizacyjnych ta szkoła 
będzie funkcjonowała jeżeli chodzi o nabór, o czesne i inne rzeczy? No właśnie, nie ma organu 
prowadzącego i nie mamy, komu zadać tego pytania? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: z tego, co wiem 
to czesne będzie pobierane, natomiast nie wiem, w jakiej wysokości, a wiążę się to z tym, że będzie 
bardzo dużo zajęć dodatkowych, plus czynsz. Ewentualne dotacje, które otrzymają z Wydziału 
Edukacji na pewno nie pokryją wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem i rozszerzonym 
programem.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak – Sikorzyńska: wiem, jakie tam jest środowisko mieszkaniowe, 
dlatego pytam, dla kogo ta szkoła miałaby funkcjonować? Rozumiem, że jak będzie czesne to nie dla 
wszystkich. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: dla dzieci 
wszystkich mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jakie szkoły prowadzi obecnie stowarzyszenie 
„Mocni w Duchu”? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: ponieważ my też nie wiedzieliśmy, że 
ten punkt zostanie wprowadzony, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że jezuici w Łodzi żadnych szkół nie 
prowadzą. Szkoły prowadzą salezjanie, bernardyni, kuria na Teofilowie, ale wydaje mi się, że jezuici 
nie prowadzą żadnej placówki.   

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: to będzie 
pierwsza szkoła w Łodzi, a siódma w Polsce funkcjonująca na takich samych zasadach jak w innych 
miastach. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: zapewne w Wydziale Edukacji wiadomo, jaki 
zakres prac remontowych został przeprowadzony na ul. Żeromskiego i czego on dotyczył. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: jeśli pan przewodniczący pozwoli to 
nawet jutro prześlemy taką informację. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: kiedy wpłynął wniosek o wydzierżawienie 
budynku? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: sprawa 
dzierżawy była procedowana już od sierpnia ubiegłego roku. Była decyzja, że najlepszym 
rozwiązaniem ze względu na plan miejscowy będzie szkoła, żadna inna funkcja nie może tam się 
mieścić. Oglądały to różne podmioty, a wniosek oficjalnie wpłynął w listopadzie ubiegłego roku.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: w jakim trybie wyłoniono tego oferenta? Czy 
ogłoszono konkurs na wydzierżawienie tego obiektu? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: nie było 
konkursu, dlatego jest to uchwała w trybie bez przetargowym, bo na dzierżawę nie potrzebujemy 
zgody Rady Miejskiej i to z ustawy wynika, że Prezydent sam podejmuje decyzję. Wydawało się, że 
szkoła podstawowa będzie najlepszym rozwiązaniem. Pozostali zainteresowani nie określali 
konkretnie, jakie chcą tam pełnić funkcje. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ten oferent, jakimi jeszcze obiektami był 
zainteresowany?  
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Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: my w ofercie 
mamy jeszcze budynek przy ul. Kadłubka 33 i nie mamy zainteresowanego. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: no tak, bo ten obiekt nadaje się jedynie do 
wyburzenia i tego, że deweloper kupi. Kto określił wysokość dzierżawy? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: rzeczoznawca 
majątkowy. Co dwa lata w trybie zamówień publicznych są wyłaniani rzeczoznawcy i przez okres 
objęty zamówieniem zlecamy prace tej grupie rzeczoznawców.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ponieważ nie znamy odpowiedzi na kilka pytań i 
projekt sam może nie tyle że wzbudza wątpliwości co pewne zaskoczenie, ja sądziłem, że 
wprowadzając ten projekt dzisiaj pod obrady będziemy mieli pełny przekaz informacji na temat nie 
tylko przeznaczenia, ale i stanu obecnego. Będziemy mogli się zapoznać z propozycją, w jaki sposób 
podmiot dzierżawiący ten obiekt będzie chciał go wykorzystać. W związku z tym pozwolę sobie 
przedłożyć komisji propozycję byśmy do tego projektu uchwały wrócili na kolejnym posiedzeniu 
komisji z udziałem jednocześnie podmiotu, który stara się o dzierżawę i zapozna komisję z planami. 
Jesteśmy komisją nie od gospodarki tylko od edukacji w związku z tym nas powinna interesować, w 
jakim zakresie podmiot chce uruchomić szkołę. Tym samym będziemy mogli określić koszty z tym 
związane, bo przecież szkoła niepubliczna korzysta z dotacji z budżetu miasta, więc poszerzy grono 
placówek niepublicznych. Będziemy mogli ewentualnie wrócić do trybu wyłaniania oferenta. 

Stawiam wniosek o przełożenie dyskusji na kolejnym posiedzeniu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przełożenie dyskusji na kolejne posiedzenie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  przyjęła wniosek o przełożenie dyskusji na kolejne posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: bardzo mi przykro, że dzisiaj nie udało się 
pozytywnie zaopiniować tego projektu uchwały, ale chcemy mieć od początku do końca przekonanie, 
że budynek nie tylko trafia w dobre ręce, ale będzie właściwie wykorzystany, z korzyścią nie tylko dla 
podmiotu, ale dla ogółu mieszkańców. Komisja zaopiniuje projekt na kolejnym posiedzeniu, za dwa 
tygodnie.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: chciałem jeszcze zapytać o budynek na 
ul. Kadłubka, z tego, co się orientuję to tam jest taka sytuacja, że wy nie chcecie teraz całego tego 
terenu wydzierżawić, tylko część działki, a część zostawić na parking. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka: ta część terenu 
szkoła plus boisko zostaje nadal do dzierżawy, a parking chcemy zlikwidować i szykujemy ofertę 
inwestycyjną do sprzedaży. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 29 listopada 2018 r. 
do 10 grudnia 2019 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawozdanie zostało przesłane radnym pocztą 
elektroniczną.  

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 
29 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2019 r. 
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 29 listopada 2018 r. 
do 10 grudnia 2019 r. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że propozycja zagadnień do planu pracy została przesłana 
radnym pocztą elektroniczną.  

Zapytał, czy radni zgłaszają inne propozycje zagadnień? 

Propozycji nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła planu pracy Komisji na rok 2020. 

 

Ad pkt 4. Informacja Wydziału Edukacji nt. przebiegu feryjnego wypoczynku dzieci i młodzieży 
w Łodzi. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: przedstawiła informację. 

W okresie ferii zimowych (Zima 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. od 7:00 do 17:00. Odpłatność rodziców za udział dziecka w zajęciach 
wynosiła 15 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 2500 
uczestników. Łącznie podczas trwania ferii w zajęciach uczestniczyło 2936 uczniów. Uczestnicy 
pozostawali pod opieką wykwalifikowanej kadry. W ramach organizacji półkolonii zatrudniono 
(w każdym tygodniu) 46 kierowników wypoczynku oraz 174 opiekunów. Pod opieką jednego 
opiekuna przebywała grupa maksymalnie 15 uczestników. 

Na realizację zadania przekazano do szkół środki w wysokości 611 600 zł. 

 
Tabelaryczne ujęcie kosztów i liczby miejsc w podziale na dzielnice 
 

Organizacja wypoczynku zimowego - półkolonie 2020 
Podsumowanie kosztów 

dzielnica 
liczba 

placówek 
liczba 
grup 

liczba 
miejsc Razem 

Bałuty 10 41 585 158 450 
Górna 9 30 450 109 200 
Śródmieście  4 15 170 49 100 
Polesie 10 37 515 123 950 
Widzew 13 51 765 170 900 

 Ogółem: 46 174 2 485 611 600 
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Organizacja wypoczynku zimowego - półkolonie 2019 
Podsumowanie kosztów 

dzielnica 
liczba 

placówek 
liczba 
grup 

liczba 
miejsc Razem 

Bałuty 11 48 670 186 550 
Górna 7 27 405 86 900 
Śródmieście  5 19 205 61 750 
Polesie 11 35 485 111 950 
Widzew 12 52 780 166 050 

 Ogółem: 46 182 2 545 613 200 
 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy wystąpiły jakieś nieprzewidziane zdarzenia, 
wypadki czy urazy? 

Podinspektor w Wydziale Edukacji p. Magdalena Misiakiewicz – Woch: odnotowaliśmy dwa 
przypadki urazu u dzieci, ale dzieci zostały zaopiekowane, została udzielona pomoc przedmedyczna.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy były przypadki, że w konkretnej szkole 
uczestniczyły dzieci spoza obwodu? Czy sprostaliśmy oczekiwaniom tych mieszkańców, którzy 
wysyłają dzieci do szkół obwodowych, które nie organizowały wypoczynku zimowego? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: już od dwóch lat tłumaczymy 
dyrektorom i myślę, że już doszliśmy do takiego poziomu, że półkolonie nie są organizowane dla 
dzieci danej szkoły, że szkoła jest po prostu realizatorem wypoczynku dla środowiska. Dlatego 
rekrutacje robimy w tym samym czasie i rodzice maja prawo zapisać dzieci tam gdzie sobie życzą.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka – Duraj: czy pojawiały się takie przypadki, że 
rodzice zapisali dziecko na półkolonie, a go nie przyprowadzali? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: zawsze takie przypadki mają miejsce, 
dzieje się to z różnych przyczyn, nagły wyjazd, choroba dziecka, ale ponieważ organizatorzy 
wypoczynku mają taką listę rezerwową to zawsze znajdzie się inny uczestnik na to miejsce. Wszystkie 
miejsca były raczej wykorzystane i te zajęcia za taką niską kwotę pieniędzy, jaką uiszcza rodzic mają 
tyle atrakcji, że my już od października mamy pytania o nabór na półkolonie zimowe, a od marca 
pytają o nabór na półkolonie w wakacje.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Justyna Chojnacka – Duraj: w których szkołach były 
organizowane półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych? 

Podinspektor w Wydziale Edukacji p. Magdalena Misiakiewicz – Woch: jeśli chodzi 
o zabezpieczenie potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami to zawsze organizujemy taki wypoczynek 
w Szkole Podstawowej nr 168 na ul. Plantowej czyli Bałuty, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym przy ul. Tkackiej i w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Karolewskiej na Polesiu. 
Oczywiście grupy są mniejsze, pod opieka jednego wychowawcy pozostaje pięciu uczestników z 
niepełnosprawnościami i na ten moment zabezpieczamy te potrzeby. Nie mamy przypadku, aby 
rodzic, który dziecko z niepełnosprawnością chce zapisać na półkolonie miejskie nie miał miejsc. W 
razie potrzeb uruchamiamy nowe miejsca. 

Innych pytań nie zadano.  
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałbym tylko jednym zdaniem skomentować, 
że celowość organizowania zimowego wypoczynku dla dzieci uczęszczających do łódzkich szkół jest 
bezdyskusyjna i prosiłbym również by w oparciu o wnioski wypływające z kolejnej edycji 
przygotować tak projekt finansowy budżetu na przyszły rok żeby on również uwzględniał nie tylko 
stan aktualny, ale również zmianę kosztów i ewentualnie zwiększenie oferty dla dzieci, bo przyznam 
szczerze, że ja jestem zaskoczony popularnością tej formy wypoczynku w czasie ferii. Chcę zwrócić 
uwagę na fakt, że rodzice przesadzają niekiedy, bo oczekują w czasie ferii większej aktywności szkoły 
niż to ma miejsce w trakcie roku szkolnego. Myślę, że to też trzeba wziąć pod uwagę i nie robić ze 
szkoły w czasie ferii placówki o wydłużonym czasie funkcjonowania, bo żadna szkoła nie działa w 
ciągu roku szkolnego w takim zakresie jak w czasie tych ferii.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: wszystkie nasze świetlice pracują 
minimum do 17:00. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: mówimy tylko o kwestii opiekuńczej, a ja chcę 
zwrócić uwagę, że w czasie ferii była nie tylko opieka, ale i ciekawy program i dzieci się nie nudziły 
do 17:00 czekając na rodziców.  

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował: 

1. Wydział Edukacji przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Miasto Łódź za rok 2019 (DPr-BRM-II.0005.2.14.2020). 

Ustalenia: Pismo znajduje się w dokumentacji Komisji. 

2. Wydział Edukacji przygotował i przedstawił wyjaśnienia w zakresie pism:  

1) Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146 w Łodzi, którzy przekazali do wiadomości 
Komisji pismo w sprawie zwrócenia uwagi na kwestie związane z wypłacaniem dodatków za pracę w 
warunkach trudnych i godzin zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek 
prowadzonych przez Miasto Łódź (DPr-BRM-II.0005.2.103.2019).  

Ustalenia: Wyjaśnienia Wydziału Edukacji znajdują się w dokumentacji Komisji. 

2) Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi (pismo bez podpisów), którzy skierowali pismo 
do radnych Rady Miejskiej w Łodzi i w którym zwracają się z prośbą o radykalne rozwiązanie 
problemu, który trapi nauczycieli i dotyczy mobbingu, zastraszania i molestowania ze strony dyrekcji 
szkoły (DPr-BRM-II.0005.2.8.2020). 

Ustalenia: Wyjaśnienia Wydziału Edukacji znajdują się w dokumentacji Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: w tej sprawie powinno się odbyć zebranie Rady 
Pedagogicznej, które pozwoliłoby na to, aby w tym gronie jasno postawić sprawę, że nie będziemy 
reagować na tego typu sugestie, jeśli one nie będą potwierdzone dowodami i będą zgłaszane w sposób 
anonimowy.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: mogę już teraz powiedzieć, że reakcja 
będzie taka, jak na poprzedniej radzie, że nauczyciele będą wzburzeni, że nikt tego nie napisał, że nikt 
się nie podpisał, no i wszyscy, nie mówiąc głośno wiedzą, kto to napisał. 

 



 

 8

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ale może sami zainteresowani nie wiedzą jaki 
krąg pozaszkolny zakreśla sytuacja panująca w szkole i myślę, że warto wrócić do tego, na miejscu w 
szkole. 

3) Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, który przekazał do wiadomości Komisji pismo 
zawierające prośbę o wyrażenie zgodny na możliwość organizacji i naboru dzieci na zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju (DPr-BRM-II.0005.2.102.2019). 

Ustalenia: Wyjaśnienia znajdują się w dokumentacji Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: otrzymaliśmy notatkę diagnozującą problem, ale 
ta diagnoza nie kończy się wnioskiem. A wniosek zgłaszany przez dyrektora i potwierdzony przez 
radę pedagogiczną jest taki, aby można było w tej placówce wprowadzić zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, bo ta placówka spełnia kryteria określone w stosownym 
rozporządzeniu. Myślę, że warto do tego problemu wrócić, należy tylko oszacować ile w tej 
konkretnej szkole by to kosztowało. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: koszt WWR w każdej placówce wynosi 
530 000 złotych i nauczycielowi płaci się za godzinę bez względu na ilość dzieci. My zrobiliśmy 
rozeznanie i w naszej ocenie nie ma potrzeby na ul. Karolewskiej uruchamiania WWR, przynajmniej 
w tym roku szkolnym. W naszej ocenie wszystkie dzieci, które chcą korzystać z WWR mają taką 
możliwość. Ponieważ jest to wczesne wspomaganie od momentu urodzenia, stwierdzenia 
niepełnosprawności, do osiągnięcia wieku szkolnego, więc żadne dziecko nie jest przypisane do 
placówki. Na tę chwilę nie ma dzieci oczekujących.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: proponuje przygotowanie odpowiedzi, że w tym 
roku jest to niemożliwe, ale zastanowimy się od przyszłego roku kalendarzowego, budżetowego 2021, 
jeśli będą takie potrzeby. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: w marcu odbędą się Targi Edukacyjne 
i przypominam o przekazaniu informacji Komisji na ten temat, aby nie powtórzyła się sytuacja, że 
otrzymamy zaproszenie dzień przed wydarzeniem. Czy już wiemy jak wygląda kwestia stoisk 
i zainteresowanych? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: Wydział przekazuje informacje do szkół, 
szkoły mają zabezpieczone środki w budżecie i to już szkoły same sobie organizują stoiska według 
potrzeb.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski: chciałem tylko przypomnieć, że w tamtym 
roku dyskutowaliśmy nad tym, że Rada Miejska Komisja Edukacji powinna mieć stoisko na tych 
targach i zrobić tam wyjazdowe posiedzenie.  

Radny p. Krzysztof Makowski: może wypożyczyć salkę od Atlas Areny i zrobić posiedzenie 
Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: może tak zrobimy. 

 

Radny p. Krzysztof Makowski: w Miejskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
zabezpieczone jest 100 000 złotych na działalność edukacyjną związaną z poprawą bezpieczeństwa 
dzieci na drogach. W zeszłym roku odbyła się taka akcja odblaskowa Łódź, gdzie w mojej ocenie tak 
nie do końca była ona przemyślana, choć idea była słuszna. Zakupiono odblaskowe worki na obuwie,  
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gdzie dzieci teraz butów nie noszą, bo zostawiają je w szkole. Więc idea, że dzieci powinny mieć coś 
odblaskowego przy sobie w momencie, kiedy idą bądź wracają ze szkoły gdzieś zniknęła. Apel do 
pani dyrektor, bo jesteśmy w tej chwili przed dzień kolejnych decyzji rozdysponowania 100 000 zł, 
żeby przemyśleć te pomysły tak, żeby one przynosiły efekt późniejszy, a nie żebyśmy wydali środki, 
rozdali worki i nic z tego nie było.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: czy to Wydział Edukacji dokonywał zakupu? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: to nie Wydział, to Miejska Rada 
bezpieczeństwa podejmuje takie decyzje. 

Radny p. Krzysztof Makowski: ale pomysł na zakup worków był wydziału?  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: ten pomysł wykluł się na posiedzeniu 
Rady i został zlecony do realizacji Wydziałowi Edukacji.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dzieci już nie chodzą butami w worku, bo 
zostawiają buty w szafkach w szkole. Więc warto pomyśleć o elementach odblaskowych bardziej na 
czasie, np. z logo Łodzi. 

Radny p. Krzysztof Makowski: poprosiłbym o informację czy dzieci klas I –II w szkołach 
podstawowych noszą kamizelki odblaskowe, które też jakiś czas temu były zakupione. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałbym prosić panią dyrektor Grytę o bliższe 
informacje dot. następujących rzeczy, otóż jest wprowadzana w placówkach oświatowych instrukcja o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyznam szczerze, że szanuję 
zarządzenia Prezydenta Miasta, ale jeśli one mają być wdrażane w systemie oświaty i w każdej 
placówce ma być instrukcja przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to ja się 
zastanawiam, kim jeszcze muszą być dyrektorzy szkół? W jakim zakresie musi być przeszkolona Rada 
pedagogiczna żeby taką instrukcję najpierw zrozumiała, potem przyjęła, a następnie realizowała. 
W moim przekonaniu, nic nie mając do zarządzenia, ale przenoszenie tego zarządzenia w sposób 
literalny na wszystkie podmioty, w tym przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne 
i wdrażanie tej placówki w system walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, to mi to 
pachnie PIS. Dochodzimy do ściany zwanej absurdem, skądinąd to zarządzenie jest ważne w relacjach 
spółek miejskich, być może określonych komórek miasta, które mają styczność z majątkiem, gdzie 
mogą te wątpliwości się pojawić, ale przyznam szczerze, że taka, powiedziałbym literalna realizacja 
tego zarządzenia w placówkach oświatowych, budzi śmiech. Gdyby nadać temu rozgłos to byłby 
świeży materiał, lepszy niż sławojka Misztela.  

Wszystkich zainteresowanych odsyłam do zarządzenia, tam jest instrukcja bardzo szczegółowa, 
skądinąd potrzebna, ale wprowadzanie tej instrukcji i zrzucanie obowiązku wprowadzenia jej na 
dyrektora szkoły, przedszkola, notabene, czym jeszcze chcemy zniechęcić tych dyrektorów żeby w 
dalszym ciągu piastowali swoje stanowiska? Przecież to się nie mieści w kategoriach prawa 
oświatowego.  

Jeżeli mają być instrukcje, to powinna być instrukcja ujednolicona, przygotowana przez prawników 
miejskich dla wszystkich dyrektorów szkół ewentualnie pracowników należy uczulić, bo ja sobie nie 
wyobrażam jak woźna czy nauczyciel polskiego może wyprać pieniądze. Albo, co może woźna 
w wieku przedemerytalnym zrobić przeciwko terroryzmowi? 
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Tyle uwag z mojej strony na temat tego zarządzenia, skądinąd słusznego w treści, cennego treści tylko 
jego realizacja chyba przekroczyła pewne granice zdrowego rozsądku. 

 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji  podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


