DPr-BRM-II.0012.2.4.2019

Protokół Nr 7/II/2019
posiedzenia Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 lutego 2019 r.

I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji

- 12 radnych

obecnych

- 12 radnych

nieobecnych

- 0 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 6/II/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 198
z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 – druk nr 24/2019.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 25/2019.
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. Poinformował, że do Komisji zostały skierowane
dwa projekty uchwał opisane w drukach nr 45/2019 i 46/2019.
Zaproponował wprowadzenie ich do porządku odpowiednio w punktach 1a i 1b:
1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi
na 2019 rok – druk nr 45/2019.
1b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk nr 46/2019.

Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
posiedzenia.
Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.
Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 6/II/2019 z dnia 5 lutego 2019 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 6/II/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku.
Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 6/II/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku.
Ad pkt 1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 45/2019.
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska przedstawiła projekt uchwały.
Pytania i dyskusja.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 45/2019.
Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 45/2019.
Ad pkt 1b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk nr
46/2019.
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska przedstawiła projekt uchwały.
Pytania i dyskusja.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk nr 46/2019.
Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk
nr 46/2019.
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Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 198
z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 do Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 – druk nr
24/2019.
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta przedstawiła projekt uchwały.
Pytania i dyskusja.
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły
Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 – druk nr
24/2019.
Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie włączenia Szkoły
Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 – druk nr
24/2019.
Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 25/2019.
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta przedstawiła projekt uchwały.
Pytania i dyskusja.
Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 25/2019.
Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 25/2019.
Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował:
1. Dyrektorzy łódzkich liceów wyrazili swoje niezadowolenie, z faktu ustalenia terminu
zakończenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na dzień 25 lipca 2019 r. Wskazują, że
termin ten został ustalony jako najdłuższy ze wszystkich województw (Druk nr DPr-BRMII.0005.2.15.2019).
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W wyniku dyskusji ustalono, że Komisja zwróci się do Kuratora Oświaty z prośbą o przekazanie
uzasadnienia dla tej decyzji.
2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi zwraca się z prośbą o pomoc
w rozwiązaniu trudnej sytuacji związanej z niemożnością zawierania przez rady rodziców umów
cywilno - prawnych (Druk nr DPr-BRM-II.0005.2.11.2019).
Ustalono, że sprawa została już wyjaśniona. Wydział Edukacji przekaże na piśmie informację
o sposobie załatwienia sprawy.
3. Do Komisji zostały skierowane pisma w sprawie przeniesienia VI Liceum Ogólnokształcącego.
(Druki nr: DPr-BRM-II.0005.2.12.2019, DPr-BRM-II.0005.2.16.2019, DPr-BRM-II.0005.2.17.
2019, nr DPr-BRM-II.0005.2.18.2019).
Komisja wróci do tematu podczas procedowania projektu uchwały w sprawie przekształcenia VI
LO poprzez zmianę jego siedziby.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazał Przewodniczącemu Rady
Miejskiej „Ocenę Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2018” Przewodniczący skierował pismo
do Komisji Edukacji. (Druk nr DPr-BRM-II.0005.2.19.2019).
Wydział Edukacji został zobowiązany do przygotowania informacji: ile w ciągu ostatnich 5 lat
zostało nałożonych mandatów na placówki oświatowe, jaki jest stopień zadłużenia wobec Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej i jaki jest plan wyjścia z kryzysu sanitarnego w łódzkich
placówkach oświatowych.
Komisja zajmie się sprawą na jednym z kolejnych posiedzeń.
Innych spraw nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział w obradach i zamknął
posiedzenie Komisji.

Protokół sporządziła
Anna Czyżykowska

Komisja przyjęła protokół
Sylwester Pawłowski

Sekretarz Komisji

Przewodniczący Komisji
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