
Protokół Nr 2/XII/2018 
DPr-BRM-II.0012.7.22.2018       posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 grudnia 2018 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 I/XI/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2018 rok - druk nr 352/2018. 
3. 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 348/2018. 

4. 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 351/2018. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 350/2018. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok 
 - druk nr 339/2018 w obszarze Edukacji. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 w obszarze Edukacji. 

8. 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. 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  poprosiła o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5: 
rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 350/2018. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
obrad z wykreśleniem pkt. 5. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek obrad z wykreśleniem pkt. 5. 
 
Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu nr I/XI/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu nr I/XI/2018 z dnia 29 listopada 
2018 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr I/XI/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku. 
 
Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 352/2018. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski poinformował, że druk posiada 
autopoprawkę, następnie omówił 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 2018 rok - druk nr 352/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 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 2018 rok - druk nr 352/2018. 
 
Ad pkt 3. 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 348/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwały. 
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Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. 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 348/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 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 348/2018. 
 
Ad pkt 4. 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 351/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. 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 
351/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 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 351/2018. 
 
Ad pkt 5. Wykreślony z porządku obrad. 
 
Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 

2019 rok  - druk nr 339/2018 w obszarze Edukacji. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwały w obszarze 
edukacji. 
 
Pytania. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba - Bojarski zapytał o dodatki za pracę w ciężkich warunkach, jakie są 
przewidziane kwoty? Czy jest przewidziane obniżenie? Czy są zabezpieczone środki w budżecie?  
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Czy jest możliwość podwyższenia dodatku (z tytułu dwujęzyczności i matury międzynarodowej) 
w IV Liceum Ogólnokształcącym, które jako jedyne w województwie prowadzi maturę 
międzynarodową, a w porównaniu z innymi dużymi miastami ten dodatek jest dużo niższy? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka wyjaśniła, że projekt budżetu został 
zaplanowany w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy, więc kwoty zapisane w budżecie 
wynikają z obecnie obowiązującego regulaminu. Z rozporządzenia pani minister wynika, że 
takiego typu dodatku nie ma w obiegu prawnym.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski poprosił o opinię prawną w tym zakresie, gdyż uważa, że 
taki zapis pozostawia gminie decyzję czy taki dodatek jest czy nie. W budżecie taki dodatek jest. 
W jakiej rezerwie są zapisane środki na maturę międzynarodową? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka powiedziała, że w projekcie budżetu jest 
zaplanowana kwota na dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych, która wynika z 
obecnie obowiązującego regulaminu.  
Natomiast w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej znajdujemy informację, które dodatki, 
z jakich tytułów występują w oświacie. 
Jeśli chodzi o projekt regulaminu, to tu rzeczywiście nie pojawiają się dodatki za pracę 
w warunkach trudnych i uciążliwych.  
Odnośnie środków na maturę międzynarodową to jest rezerwa celowa na skutki wzrostu 
wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – 24 400 000 zł. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski dodał, że niezależnie od tego jest jeszcze 
tradycyjna rezerwa bieżąca na wydatki związane z oświatą – 5 000 000 zł, na zadania związane 
z systemem oświaty, w tym edukację. Potencjalnie może ona być źródłem pokrycia dodatkowych 
wydatków. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski poprosił o wykaz szkół przeznaczonych do 
termomodernizacji. Zapytał, co z termomodernizacją szkół w budynkach zabytkowych?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka powiedziała, że w ramach rezerw, które są 
do dyspozycji, czynione są, co roku starania, aby polepszać infrastrukturę szkolną, przynajmniej tę 
wewnętrzną, natomiast termomodernizacją zewnętrzną zajmuje się Wydział Gospodarki 
Komunalnej, który również pozyskuje środki. Jeśli chodzi o budynki zabytkowe, to dobiega końca 
podpisywanie umowy na środki zewnętrzne dotyczące szerokiej rewitalizacji budynków CKZiU 
przy ul. Żeromskiego.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski przypomniał, że 100 lecie IV LO jest już za dwa lata, 
a stan budynku jest zły, są problemy z ogrzaniem powierzchni.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka zapewniła, że jeżeli chodzi o ogrzewanie IV 
LO to w ramach tej rezerwy zostaną przekazane środki.  
 
Radny p. Kamil Jeziorski poprosił o informacje odnośnie planów inwestycyjnych w Szkole 
Podstawowej nr 141. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka poinformowała, że jeśli chodzi o rozbudowę 
SP nr 141 to informacje znajdują się w książce budżetowej w zadaniach ZIM oraz w WPF. 
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Radny p. Kamil Jeziorski zapytał, czy rozbudowa rozpocznie się w roku 2019? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że tak. 
 
Radny p. Damian Raczkowski zapytał, z czego wynika przesuwanie placówek na liście do 
modernizacji, dotyczy to np. ZSO nr 4 w Łodzi? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka wyjaśniła, że są to środki kontraktowane na 
kilka lat do przodu i zdarza się tak, że są zakontraktowane środki na trzy szkoły, średniej 
wielkości, rocznie. Wyłaniani są wykonawcy i termomodernizacje są przeprowadzane, a środki 
zaoszczędzone w wyniku postępowań przetargowych mogły być przeznaczane na kolejne 
placówki. Natomiast od roku sytuacja jest taka, że przetargi są powtarzane, brakuje środków, bo 
sytuacja na rynku się zmieniła i ten proces przesuwa się z przyczyn niezależnych od Urzędu. Jest 
wiele przyczyn takich a nie innych decyzji. 
 
Prezes ZNP Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj zapytała, czy są zabezpieczone środki zgodnie 
ze starym regulaminem wynagradzania? Czy są zabezpieczone środki na zwiększenie dodatków 
w nowym regulaminie, jeśli zostanie ustalony w przyszłym roku? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka wyjaśniła, że zasada tworzenia budżetu jest 
taka, że projektuje się kwoty budżetowe na podstawie dokumentów obowiązujących, czyli na 
podstawie obowiązującego regulaminu - jeśli chodzi o dodatki, na podstawie obecnie 
obowiązujących umów o pracę - jeśli chodzi o wynagrodzenia. Nie projektuje się budżetu na 
podstawie przypuszczeń, nawet graniczących z pewnością. Jest zapisana rezerwa celowa na skutki 
wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych. 
 
Prezes ZNP Łódź - Widzew p. Alicja Czekaj zapytała, czy w budynku gimnazjum przy 
Kopcińskiego 54 będą wymienione okna, po drugiej stronie budynku? Ponieważ gimnazja są 
przeznaczone do likwidacji to Gimnazjum nr 28 wyleciało z listy, ale nadal funkcjonuje, czy jest 
przewidziana modernizacja tego budynku? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka obiecała sprawdzić, czy ta wymiana jest 
przewidziana w 2019 roku. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przypomniał, że budżet dla edukacji, 
przyjmowany na rok 2018 wynosił 1 065 000 000 zł. Zapytał, o ile wzrosły kwoty po stronie 
wydatków w trakcie roku budżetowego? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka wyjaśniła, że na przykładzie 
„wynagrodzenia i składki” budżet uchwalony wynosił 744 010 594 zł, natomiast przewidywane 
wykonanie to 782 072 143 zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy pani dyrektor jest w stanie 
określić, na podstawie liczb zawartych w projekcie budżetu na 2019 roku, które zadania w 
pierwszej kolejności, w przyszłym roku, Wydział będzie traktował jako priorytetowe i będące pod 
szczególnym nadzorem Wydziału?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka odpowiedziała, że na pierwszym miejscu 
jest pracownik, czyli wynagrodzenia i składki, dlatego że mam przed sobą rok nietypowy, mamy 
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podwójny rocznik dzieci w I klasach szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 
wygaszenie całkowite gimnazjów, co może się wiązać z odprawami i dodatkowymi wydatkami.  
 
Radna p. Karolina Kępka powiedziała, że na str. 295 jest zadanie: wydatki na realizację zadań 
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze, na kwotę aż 5 280 000 zł. Zapytała czy pani dyrektor 
wie jak to wyglądało w budżecie przyjętym na rok 2018? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka wyjaśniła, że w 2019 roku jest łącznie 
5 887 877 zł na zadania majątkowe i bieżące (jeśli chodzi o środki rad osiedla), natomiast w 2018 
r. była to kwota 6 493 742 zł. W trakcie roku te środki bieżące są sukcesywnie zwiększane.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka zapytała, czy w budżecie na rok 2019 jest 
zaplanowana kwota na nabór do szkół średnich? Chodzi o sytuację z podwójnymi rocznikami 
i dostosowaniem placówek do przyjęcia podwójnej liczby uczniów? Czy miasto będzie ponosiła 
jakieś koszty z tego tytułu? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka wyjaśniła, że koszty będą na pewno 
i Wydział będzie posiłkował się rezerwami. Wstępną kwotę będzie można wyliczyć wtedy, gdy 
będzie ostateczna decyzja jak będzie wyglądał nabór, czyli ile będzie oddziałów w poszczególnych 
szkołach. Wtedy będzie wiadomo, czego szkoła potrzebuje, aby przyjąć uczniów. I nie chodzi o 
kwestię wynagrodzeń tylko o kwestie techniczne, ławki, krzesełka. 
 
Więcej pytań nie zadano.  
 
Dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że po raz kolejny chce zwrócić 
uwagę na fakt, że pojawia się problem niedoszacowania edukacji w momencie dyskusji nad 
budżetem na kolejny rok. Jeśli skromnie założyć, że budżet przyjęty w grudniu ubiegłego roku na 
poziomie 1 065 000 000 zł zwiększy się tylko i wyłącznie po stronie wydatków, to się okaże, że 
projekt budżetu na rok 2019 zakłada, co prawda wzrost o 6% w odniesieniu do roku 2018, ale 
uwzględniając realizację mamy do czynienia z budżetem niedoszacowanym.  
Biorąc pod uwagę poprzednią kadencję, kiedy przywiązywano dużą wagę do szkolnictwa 
zawodowego, jak będzie wyglądał ten obszar? Czy będzie to obszar, który w trudnym, jak pani 
dyrektor określiła, przyszłym roku szkolnym będzie kontynuacją tej życzliwości samorządu miasta 
do szkolnictwa zawodowego. Okazuje się natomiast, że na prowadzenie techników przewiduje się 
67 000 000 zł, a w roku 2018 było 70 000 000 zł – czyli spadek nakładów. 
Jedynie w szkołach branżowych I i II stopnia odnotowujemy postęp na kwotę 4 322 000 zł i jest to 
wzrost w porównaniu z 1 733 000 zł w mijającym roku. 
Niestety, jeśli chodzi o szkoły zawodowe to nie zostały lepiej potraktowane, choć jest niewielki 
wzrost. 
Może miasto inwestuje w licea, do których ma iść dwa razy więcej uczniów niż do tej pory? 
Okazuje się, że w liceach ogólnokształcących jest wzrost, ale zaledwie o 3 000 000 zł.  
Wziąwszy pod uwagę podwójną liczbę uczniów w roku 2019/2020 to tych pieniędzy nie wystarczy 
i spektakularny wyników tam się nie doczekamy. Patrząc z kolei na dotacje dla szkół licealnych 
niepublicznych to osiąga ona kwotę ponad 28 000 000 zł i jest o 16 000 000 zł większa od 
środków przewidzianych w tym roku szkolnym. W związku z tym inwestuje się w licea, ale licea 
niepubliczne.  
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Skoro nie licea, nie technika to może miasto inwestuje w inne obszary, np. szkolnictwo specjalne? 
Okazuje się, że w szkolnictwo specjalne miasto zainwestuje ok. 54 500 000 zł, a w minionym roku 
była to kwota 69 000 000 zł. Pojawia się pytanie – jak kształcić? Dodatkowo, jeżeli zważyć, że 
54 000 000 zł jest przewidziane na wszystkie poziomy szkolnictwa i przedszkoli specjalnych to na 
tym tle szokujące są liczby ilości pieniędzy przeznaczonych na specjalną organizacje nauki 
i metod pracy. Okazuje się, że w 2018 roku na ten cel zapisano 72 000 000 zł, co jest o 3 000 000 
zł więcej niż na szkolnictwo specjalne. A na rok przyszły planowane jest 74 000 000 zł, czyli o 
20 000 000 zł więcej niż na szkolnictwo specjalne.  
Oczywiście należy zdać sobie sprawę z tego, że Ministerstwo wprowadzając specjalną organizację 
nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą miało na uwadze ponad 3 700 gmin w skali kraju, 
w których nie ma szkolnictwa specjalnego i wszelkie przypadki choroby, niezdolności muszą być 
realizowane w innych jednostkach, ale Łódź dysponuje szkolnictwem specjalnym obejmującym 
wszystkie schorzenia. W związku z tym przeznaczanie na specjalną organizację nauki i metod 
pracy z dziećmi i młodzieżą kwoty większej o 20 000 000 zł niż na całe szkolnictwo specjalne jest 
wypaczeniem istoty tego typu działań. Każda złotówka wydana w poradnie psychologiczno 
pedagogiczne wystawiające zaświadczenia generuje kwotę -5 zł. Bo na poradnie jest przeznaczona 
kwota 15 000 000 zł a dzięki orzecznictwu poradni mamy 74 000 000 zł na to przewidziane. 
Należy na Komisji Edukacji spojrzeć na olbrzymie wydatki, do których większość ma 
zastrzeżenia, szczególnie tych, którzy nie mają dzieci w szkołach. Trzeba o tym mówić, aby temu 
1 133 000 000 zł przyjrzeć się z określoną odpowiedzialnością.  
Dzieląc budżet tak, aby nikt nie miał pretensji, że w naszym mieście nie jest kształcona młodzież,  
to potrzebna jest kwota 647 milionów złotych. Ale jeśli chodzi o drugą kwotę, która zależy w 
dużej mierze od radnych, to jest to kwota 379 milionów złotych, które warto przeanalizować pod 
kątem wydatków. Natomiast na kwotę 105 milionów są ponoszone wydatki z różnych projektów 
poszczególnych szkół, bez których łódzka edukacja by się całkowicie obyła. Należy popatrzeć na 
pieniądze wydawane na edukację pod kątem celowości i spójności działań. Nie może być tak, że 
kształcona jest młodzież na poziomie ogólnokształcącym i następnie na szkolnictwo policealne 
przewidywana jest kwota 18 milionów, a gmina szkolnictwa policealnego nie realizuje. Czyli z 
systemu wyprowadzane jest 18 milionów złotych po to żeby niedouczona młodzież w liceach, 
która mogłaby się czegoś nauczyć w szkole zawodowej, mogłaby zdobyć zawód będąc już 
dorosłym człowiekiem. Gdyby te 18 milionów zainwestować w szkolnictwo zawodowe to, można 
zaryzykować stwierdzenie, że niepubliczne szkolnictwo policealne padłoby, bo nie miałoby, kogo 
kształcić. 
Jest olbrzymia szansa na to, żeby kolejny miliard w roku 2020 wykorzystać lepiej dla edukacji niż 
to będzie w roku 2019. Wybory, skrócony okres dyskusji nie pozwala na podjęcie dyskusji 
merytorycznej, która z reguły była prowadzona na dwóch posiedzeniach Komisji dotyczących 
budżetu. Te słowa nie są po to żeby wywracać budżet, nie są po to żeby negować zasady, ale służą 
temu żeby w 2020 roku można było powiedzieć, że wiadomo, czego od edukacji łódzkiej oczekuje 
się. Nie można cieszyć się z tego, że kolejny rok w edukacji przetrwaliśmy. Będzie potrzeba 
głębokiej dyskusji nad tymi fragmentami, nie po to żeby krytykować, lecz po to żeby Wydziałowi 
Edukacji i łódzkim szkołom pomóc w tych działaniach.  
Mówienie o tym rok wcześniej, nim wejdzie nowa perspektywa unijna finansowa, może pozwoli 
na uniknięcie sytuacji, że znowu będą projekciki małych, pojedynczych środowisk, które nie będą 
wcale decydować o obliczu łódzkiej edukacji. Pieniądze zostaną wydane na miękkie czy twarde 
projekty, a Komisja będzie się zastanawiać na posiedzeniach skąd wziąć pieniądze na wkład 
własny. Warto wrócić do pomysłu żeby projektami unijnymi zajmował się Wydział zwłaszcza w 
odniesieniu do edukacji, a nie jednostka z niego wyłączona. Szkoda żeby kolejną perspektywę 
unijną potraktować tak, jak potraktowano w 2013 roku projekty składane przez placówki 
edukacyjne w naszym mieście.  
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W oparciu o doświadczenia minionych kadencji, a zwłaszcza ostatniej kadencji, trzeba 
powiedzieć, że wszyscy wielokrotnie będą stali przed dylematem przyjrzenia się czy założenia pod 
względem wydatkowym idą w parze z jakością i celem, który chcą osiągnąć. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do przedstawicieli Wydziału Sportu, jakie działania 
wydział przewidział w obszarze edukacji? 
 
Główny Specjalista w Wydziale Sportu p. Anna Kowalska poinformowała, że Wydział Sporu 
planuje realizacje zadania Trener Osiedlowy z kwotą 300 000 zł oraz upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży z kwotą 140 000 zł.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2019 rok  - druk nr 339/2018 w obszarze Edukacji. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2019 rok  - druk nr 339/2018 w obszarze Edukacji. 
 
Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 w obszarze 
Edukacji. 

 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski omówił projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 w obszarze Edukacji. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040 – druk nr 340/2018 
w obszarze Edukacji. 
 
Ad pkt 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że nie planuje zwoływać 
posiedzenia Komisji w miesiącu grudniu, natomiast na pierwszym posiedzeniu w styczniu 
prezydium przedstawi propozycję planu pracy na rok 2019. 
Poprosił o przesyłanie do sekretarza Komisji propozycji tematów do projektu planu pracy. 
Z uwagi na fakt, że jest to ostatnie posiedzenie w bieżącym roku Przewodniczący życzył zebranym 
zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, aby upłynęły w atmosferze spokoju, 



 

 9

wytchnienia od pracy i obowiązków zawodowych i były przepełnione relacjami rodzinnymi 
i przyjacielskimi. 
 
Więcej spraw nie zgłoszono. 
 
Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


