
Protokół Nr 83/VI/2018 
posiedzenia wyjazdowego Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 5 czerwca 2018 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 7 radnych 
 
obecnych   - 7 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 radny p. Sylwester Pawłowski. 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie protokołu Nr 82/V/2018 z dnia 22 maja 2018 roku. 
 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających 
opieką i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania, prowadzonych przez Miasto Łódź i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia oraz przyznania kryteriom określonej liczby punktów – druk nr 156/2018. 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów 

Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych 
„Mia100 Zdolnych – druk nr 157/2018. 

 
4. Informacja Wydziału Edukacji nt. Akcji letniego wypoczynku dzieci „WAKACJE W 

MIEŚCIE 2018” 
 
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. Zaproponował wprowadzenie następujących 
punktów w brzmieniu: 
 
1a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2018 rok - druk nr 205/2018. 
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1b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 206/2018. 

 
1c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi 

przy ul. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy p. Komuny Paryskiej 2 i 
nadania statutu – druk nr 204/2018. 

 
Innych propozycji nie zgłoszono.  
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła propozycje wprowadzenie punktów 1a, 1b i 1c do porządku 
obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła zmieniony porządek obrad. 
 
Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu Nr 82/V/2018 z dnia 22 maja 2018 roku. 

 
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 protokół Nr 82/V/2018 z dnia 22 maja 2018 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół Nr 82/V/2018 z dnia 22 maja 2018 roku. 
 
Ad pkt 1a. - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 205/2018. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 205/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 205/2018. 
 
Ad pkt 1b. - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
206/2018. 
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Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
206/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 
206/2018. 
 
Ad pkt 1c. - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Przedszkola Miejskiego nr 

58 w Łodzi przy ul. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi 
przy ul. Henryka Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy 
p. Komuny Paryskiej 2 i nadania statutu – druk nr 204/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: czy był przeprowadzany konkurs na 
dyrektora którejś z tych dwóch placówek? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : był przeprowadzany konkurs i nie został 
rozstrzygnięty wobec braku kandydata.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: czy już został wprowadzony czy chociaż 
zamówiony program elektroniczny do obiegu dokumentów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie 
przedszkoli razem z CUWO? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : program jest zakupiony nie dla 
funkcjonowania przedszkoli tylko dla wszystkich jednostek, które są obsługiwane przez CUWO 
w zakresie księgowym. Z tego, co wiem w połowie czerwca wytypowane placówki będą testować 
program. 
 
Radna p. Anna Lucińska: co powodowało Wydziałem że została podjęta decyzja o połączeniu 
tych przedszkoli? Jakie zmiany nastąpią w związku z tym połączeniem, jeśli chodzi o 
pracowników? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : dotychczas tworzone były zespoły szkolno 
– przedszkolne, czyli łączyliśmy w zespół przedszkole ze szkołą podstawową. Tutaj czynników 
było wiele. Jednym z czynników był fakt, że ustawa daje nam na wprost możliwość łączenia 
przedszkoli w zespół i tutaj ustawodawca przyjmuje nawet, że w zespół można połączyć więcej niż 
dwie jednostki, bo mówi wręcz o przedszkolach, które są w obwodzie jednej szkoły podstawowej, 
więc zgodnie z delegacją ustawową możemy w zespoły łączyć kilka, kilkanaście przedszkoli w 
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zależności ile dany organ prowadzi w obwodzie jednej szkoły. Tak naprawdę ważna jest 
racjonalizacja zarządzania taką jednostką i tutaj kluczem jest twierdzenie, że większy może więcej. 
I być może w jakiejś części fakt nierozstrzygnięci konkursu przy braku kandydatów na 
dyrektorów.  
Co do drugiej części pytania to nie wyczuwam intencji. 
 
Radna p. Anna Lucińska: czy to połączenie wpłynie na stan osobowy kadry tych przedszkoli? 
Czy będą oszczędności, zwolnienia? Bo mogą być jakieś osoby niepotrzebne. Czy będą zmiany 
kadrowe? 
Mówiła pani dyrektor o racjonalizacji, to jakie przewidujecie oszczędności? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : mówiłam o racjonalizacji zarządzania taką 
placówką, zacytowałam „duży może więcej”, bo łączymy dwie siły w jeden większy organizm.  
Jeśli chodzi o osoby zatrudnione w tych placówkach, to ruch kadrowy, jeżeli chodzi o 
pracowników pedagogicznych, skończył się 30 maja, więc tutaj ruchu kadrowego w tych 
placówkach już żadnego nie ma. Jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli to tu na wprost regulują 
przepisy. Pracownicy obsługowi to są ci pracownicy, którzy wspomagają proces dydaktyczny w 
przedszkolu i to również wynika z przepisów. Będzie jeden dyrektor zespołu, bo te przedszkola 
będą jednym organizmem, będą zespołem i zastępca dyrektora do spraw tego przedszkola, które 
będzie w drugiej lokalizacji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: czy zespół zostanie wyłączony z CUWO? 
Czy dyrektor tego zespołu otrzyma większą gratyfikacje finansową? Czy otrzyma dodatek 
funkcyjny? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : zespól będzie w CUWO, dlatego że oba 
przedszkola są w CUWO.  
Dyrektor przedszkola jest nauczycielem. Natomiast wysokość dodatku funkcyjnego reguluje 
uchwała Rady Miejskiej i tam są widełki, które mówią o wysokości dodatku w zależności od ilości 
oddziałów. Więc automatycznie, jeżeli jedno przedszkole jest trzy oddziałowe, a drugie pięcio to 
tworzymy organizm ośmiu oddziałowy, więc siłą rzeczy ten dodatek będzie inny.  
 
Innych pytań nie zadano. 
 
Dyskusja. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: mamy już kolejna uchwałę, która mówi 
o tym samym, czyli dociążyliśmy maksymalnie dyrektorów przedszkoli i kolejne osoby się już na 
te funkcję nie zgłaszają. Te, które są funkcjonują do końca kadencji, a potem się okazuje, że nie 
ma chętnego do prowadzenia placówki, co się zdarza już kolejny raz. Ja wiem, że przepisy prawa 
na to pozwalają, ale bardziej chodzi o dobro tych placówek i zgłaszane przez radnych uwagi 
dotyczące funkcjonowania CUWO, które od półtora roku raczkuje, i za każdą zmiana regulaminu 
dokłada się obowiązków dyrektorom w zakresie administracji i zakresie księgowości, bo druga 
księgowość prowadzi się w placówkach, to wracam do tego, co mówiliśmy w momencie 
powstawania gdyby na samym początku podjęlibyście państwo i część radnych taką decyzję o 
włączeniu do CUWO tych przedszkoli, z którymi był problem, w zakresie księgowości, to 
spokojnie te procedury były opracowane i dzisiaj włączalibyśmy kolejne przedszkola do CUWO, a 
tak mamy maksymalnie dociążonych dyrektorów i maksymalnie zniechęconych do wykonywania 
tej funkcji.  
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Innych głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie połączenia Przedszkola 
Miejskiego nr 58 w Łodzi przy ul. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem Miejskim nr 223 w Łodzi 
przy ul. Henryka Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi przy p. Komuny 
Paryskiej 2 i nadania statutu – druk nr 204/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie połączenia 
Przedszkola Miejskiego nr 58 w Łodzi przy ul. Komuny Paryskiej 2 z Przedszkolem Miejskim nr 
223 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 42 w Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi 
przy p. Komuny Paryskiej 2 i nadania statutu – druk nr 204/2018. 
 
Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod 

uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek 
zapewniających opieką i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania, prowadzonych przez Miasto Łódź i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania kryteriom określonej liczby 
punktów – druk nr 156/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: jeden z rodziców zgłaszał mi problem, dot. 
przedszkoli, ale to może dotyczyć innych placówek. W kwestiach punktowych może zaistnieć 
problem, a mianowicie, co jest przewidziane w momencie, kiedy dwoje dzieci jest na progu listy 
punktowej, taka sama ilość punktów i spełnione są te same kryteria? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : taka sytuacja może się zdarzyć nie raz. Jest 
wprowadzony logarytm, który szereguje dzieci według … . 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: w związku z powyższym, ile placówek 
prowadzi działalność edukacyjno – wychowawczą, i skorzystają z tej uchwały w naborze? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : z tej uchwały będą korzystały dwie 
placówki, na ul. Podgórnej i Drewnowskiej.  
 
Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów branych 
pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek 
zapewniających opieką i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania, prowadzonych przez Miasto Łódź i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
oraz przyznania kryteriom określonej liczby punktów – druk nr 156/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 3 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 



 

 6

branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek 
zapewniających opieką i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania, prowadzonych przez Miasto Łódź i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
oraz przyznania kryteriom określonej liczby punktów – druk nr 156/2018. 
 
Ad pkt 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 

stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania 
uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych – druk nr 157/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania 
stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów 
uzdolnionych „Mia100 Zdolnych – druk nr 157/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania 
uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych – druk nr 157/2018. 
 
Ad pkt 4 - Informacja Wydziału Edukacji nt. Akcji l etniego wypoczynku dzieci „WAKACJE 

W MIE ŚCIE 2018” 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka  przedstawiła informację. 
 
W okresie ferii letnich (25.06.2018 – 31.08.2018) 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 240 
uczestników  (uczniów szkół podstawowych), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej; zamieszkują obszar rewitalizowany; wychowują się w rodzinach 
zastępczych. 
Wypoczynek w miejscu zamieszkania: zajęcia zamknięte w formie półkolonii (dwutygodniowe 
turnusy) dla dzieci uczących się w łódzkich szkołach podstawowych. Łącznie na czterech 
turnusach przygotowano 3870 miejsc. 
Letnia Akademia Sportu: sportowo-rekreacyjne zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży prowadzone 
przez animatorów od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-18 na obiektach sportowych, 
w tym boiskach wielofunkcyjnych i boiskach typu Orlik 
Lato ze Specjalistami: cykl zajęć prowadzonych przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne 
o charakterze terapeutycznym prowadzone w formie zabawy. Przeznaczone dla dzieci i młodzieży 
wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 
Letnia Akademia Ruchu Drogowego: spotkania przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzone podczas zajęć na półkoloniach 
i koloniach w miejscowości Grotniki  
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Pytania i dyskusja. 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy kwota na półkolonie jest taka sama jak w 
ubiegłym roku? Czy placówki zgłaszają się ciągle te same, czy jest rotacja? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w tym roku kwota jest wyższa, w ubiegłym 
roku to było 798 150 zł, w tym roku jest 864 100 zł.  
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: jeśli chodzi o 
placówki to jest taki trzon placówek, które co roku zgłaszają się, np. Szkoła Podstawowa nr 55, 34, 
137 i oczywiście placówki wychowania pozaszkolnego. Natomiast cała reszta uzależniona jest od 
tego, co się będzie latem działo ze szkołami. Bo są termomodernizacje, bo są budżety 
obywatelskie, drobne naprawy, remonty. Można powiedzieć, że 45% to są stali realizatorzy, a 
pozostała część jest zmienna.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy możemy na podstawie tych informacji 
powiedzieć, że raczej jest utrzymana stała liczba placówek, czy ona się zmniejsza? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie, ona się nie zmniejsza. Staramy się 
rozkładać siły na poszczególne dzielnice, żeby oferta dla młodzieży w poszczególnych dzielnicach 
też była rozłożona równomiernie.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy informacje, o których pani dyrektor mówiła są 
w zakładce na stronie internetowej „Lato w mieście”? Gdzie tego szukać?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : oferta jest w zakładce „lato w mieście”. 
Taka forma wypoczynku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy jest nowa oferta wyjść półkolonistów? 
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: te zajęcia są 
dostosowywane do tego, czym aktualnie interesują się dzieci, więc ona jest zmienna. Placówki 
korzystają z oferty miasta, która też jest zamieszczona w tej zakładce.  
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy jest problem z obsadą nauczycielską?  
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: bardzo sporadycznie. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : zdarzają się pojedyncze przypadki. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: czy w ofercie jest uwzględniany basen 
Anilany? Bo otwarcie jest planowane na 30 czerwca? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie mamy takiej informacji. 
 
Więcej pytań nie zadano.  
 
Dyskusja. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałbym poprosić, aby Wydział przekazał 
wykaz szkół realizujących w tym roku akcję letniego wypoczynku. Druga sprawa, mnie bardzo 
cieszy fakt, że są sprawdzeni partnerzy, myślę tutaj o tych szkołach, które po raz kolejny podjęły 
się z jednej strony obowiązku, odpowiedzialności a z drugiej przyjemności organizowania dla 
dzieciaków akcji letniego wypoczynku w mieście. Natomiast myśmy wielokrotnie dyskutowali na 
ten temat, czy akurat ta propozycja pokrywa się w pełni z oczekiwaniami ze strony uczniów czy 
rodziców. Myślę, że czasami warto taką informację zebrać wcześniej po to żeby zainspirować 
dyrektorów. Otóż żeby organizować nie tylko akcję półkolonijną tam gdzie są chętni, ale i również 
żeby skonfrontować tę akcję z innym kryterium, mianowicie takim, gdzie są potrzeby. I może 
nastąpić potrzeba nie w tym roku, ale w przyszłym, pewnej inspiracji ze strony Wydziału i 
zachęcenia dyrektorów szkół do tego żeby zechcieli popracować w wakacje, tym bardziej, że 
prawo pozwala dyrektorowi, w tej chwili, na wykorzystanie urlopu w trakcie roku szkolnego a nie 
tylko w okresie wakacyjnym, w związku z tym to jest taka pierwsza drobna uwaga.  
Tradycyjnie w momencie pojawia się rzecz następująca, otóż środki przewidziane w Wydziale 
Edukacji na akcje letniego wypoczynku nie wypełniają wszystkich możliwości miasta, bowiem jak 
znam życie to do akcji letniej przygotowują się placówki kultury, przygotowuje się Wydział 
Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także organizacje współpracujące z Wydziałem 
Zdrowia. I pomimo ciągłych uwag, przy okazji tego wypoczynku, nie ma takiej jednostki w UMŁ, 
nie ma komórki, która by tę akacje koordynowała. A przeznaczając na ten cel pieniądze publiczne 
warto jednak nie tylko monitorować pod katem Wydziału Kultury, ile to placówki zrobiły dobrego 
w czasie wakacji, za dodatkowe bądź planowe pieniądze, i takiej wiedzy ogólnej nawet nie 
zapewnia strona internetowa akcji „lato w mieście”. No cóż z tego, że my podamy całą ofertę 
skoro z tej oferty nie wynika ile na to przeznaczamy pieniędzy, ile osób skorzystało z tego nie 
dublując działań, bo być może np. dzieci z półkolonii będą wykazywane jako uczestnicy 
w MOSiR, jako uczestnicy w Teatrze Arlekin, jako uczestnicy w organizacji pozarządowej 
wspieranej przez pieniądze z kapslowego z Wydziału Zdrowia. Podsumowując wychodzi nam, że 
w tej akcji może wziąć udział więcej dzieci niż Łódź liczy. Dlatego warto było by na przyszłość, to 
adresuje do naszych następców, ale przede wszystkim do Wydziału Edukacji żeby pokusić się 
o taką powiedziałbym koordynującą formułę tego wypoczynku w mieście. Chyba, że my to robimy 
wszystko dla PR (Public Relations) i żeby powiedzieć, jak to fajnie jest być w czasie wakacji 
w Łodzi, bo nie ma dziecka, które by się nudziło każdego dnia. I to jest taka propozycja 
na przyszłość, bo w tym roku już tego nie da się absolutnie zrobić.  
Ostatnia rzecz związana z tą akcją letniego wypoczynku, to cieszy fakt, że wracamy do formuły 
wykorzystania naszego ośrodka w Grotnikach. Będąc w jednym i drugim obiekcie mogliśmy się 
przekonać, że to są warunki nie schyłkowej fazy poprzedniego systemu, tylko są to warunki 
odpowiadające potrzebom i możliwościom chwili w XXI wieku. Co prawda nie są to warunki 
cztero czy pięciogwiazdkowego hotelu, ale są to doskonałe warunki do pracy z dziećmi z każdym 
przedziale wiekowym, przy zagwarantowaniu optymalnych atrakcji pobytowych na miejscu. I to 
jest rzecz, która w moim przekonaniu powinna być uwypuklona nie tylko w trakcie realizacji akcji 
lata, ale i przy podsumowaniu. I myślę, że te działania, które będą miały miejsce w Grotnikach 
będą potwierdzały potrzebę jeszcze lepszego wykorzystania ośrodka niż to ma miejsce w chwili 
obecnej. Reasumując chcę powiedzieć, że dobrze się dzieje, że udało się nam i w Wydziale 
Edukacji i w Radzie Miejskiej wypracować model charakterystyczny dla naszego miasta, bo nie 
znam drugiego takiego dużego miasta, które w podobny sposób wykorzystywałoby w czasie 
wakacji i fachowe przygotowanie nauczycieli, dyrektorów i realizowało wypoczynek w mieście 
w oparciu o placówki, a więc miejsca, do których rodzice i sami uczniowie maja duże zaufanie 
i dobrze się czują i które nie budzą wątpliwości, że pieniądze przeznaczone na ten cel ze środków 
publicznych zostaną źle wykorzystane. Jeśli akcja letniego wypoczynku minie, a mam nadzieję z 
pozytywnym odbiorem uczestników, to myślę, że te środki, które zostały zagwarantowane i osoby, 
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które zostały w realizacje tego programu włączone, a przede wszystkim uczestnicy i rodzice będą 
mieli powody do satysfakcji po wakacjach, kiedy będziemy mogli mówić o efektach 
realizacyjnych tego przedsięwzięcia.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: dotarło do nas pismo od Rady Rodziców 
Gimnazjum nr 19 z ul. Wapiennej dotyczące oferty XXXIV LO, które od początku kolejnego roku 
szkolnego będzie funkcjonowało na ul. Wapiennej. Pismo dotyczy braku zabezpieczenia 
nauczyciele i zajęć w języku wschodnim, który zgodnie z deklaracjami miały być kontynuowane. 
Czy w świetle tych zapisów jest zapewnienie, że te zajęcia będą kontynuowane, czy miejsce dla 
tego nauczyciela jest zabezpieczone? Czy też wraz z wygaśnięciem gimnazjum skończą się te 
zajęcia w tym miejscu?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : z informacji, które ja posiadam, w ofercie 
XXXIV LO jest wskazanie, że dla uczniów chętnych jako zajęcia dodatkowe będą prowadzone 
zajęcia z języków wschodnich. Jeśli chodzi o XXXIV LO to tutaj zgodnie z podjętą przez państwa 
radnych uchwałą, XXXIV LO jako samodzielna jednostka zaczyna działać 1 września z siedzibą 
na ul. Wapiennej. Do Liceum na stanowisko dyrektora został przeprowadzony konkurs, nie zgłosił 
się żaden kandydat. W tej chwili szukamy kandydata. Mówię o tym, dlatego że to dyrektor 
XXXIV LO, czyli osoba, która będzie pracodawcą dla tego nauczyciela języków wschodnich 
będzie podejmowała decyzję, kogo zatrudnia i jaka będzie oferta szkoły. Mówię o tej ofercie, 
dlatego że języki wschodnie nie są w liceum w podstawie programowej i one mogą się odbywać 
poprzez zajęcia dodatkowe. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Marcin Zalewski: a czy w zgłoszonej organizacji zostały 
uwzględnione te zajęcia? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak, dlatego że organizacja jest zawsze 
zgodna z ofertą.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: czy to prawda, że placówki oświatowe 
dostały informacje, że mogą w jakiś sposób zabezpieczyć sobie środki związane z 
przygotowaniem wszystkich dokumentów do RODO i to ma być firma zewnętrzna.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : placówki dostały taką informację, że jest 
podjęta decyzja, że budżety placówek zostają zwiększone o kwoty, o które placówki wnioskowały, 
placówki wnioskowały o kwotę 400 zł, niektóre nawet o zdecydowanie mniejsze kwoty. Natomiast 
ta kwota jest ujednolicona dla placówek i to jest zwiększenie budżetu o 400 zł plus VAT w 
paragrafie usługowym i firma zewnętrzna zgodnie z tym, jak wnioskowały placówki. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: czy szkoły same wnioskowały o firmy 
zewnętrzne? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w znakomitej większości szkoły 
wnioskowały o firmy zewnętrzne. Nie przypominam sobie pisma, żeby placówka wnioskowała, że 
chciałaby obecnego administratora danych przekształcić w nowego. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: placówki nie zrozumiały chyba tych 
dyrektyw i stwierdziły, że to musi odgórnie być firma zewnętrzna i wpisały do tych planów kwoty, 
zaznaczając, że to ma być w paragrafie usługowym, czyli ma być firma zewnętrzna.  
Czy jeżeli placówka może sobie to zabezpieczyć w jakiś inny sposób to musi to być zrobione 
w tym paragrafie usługowym, czy może to zabezpieczyć swoimi siłami?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jest decyzja, że wszystkie placówki dostają 
środki na zabezpieczenie sobie firmy zewnętrznej. Każda placówka dostanie ś5rodki, ale 
w paragrafie usługowym. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: co się dzieje w sprawie przenosin MOS z ul. Praussa na 
ul. Częstochowską? Ośrodek miał być przeniesiony w ferie zimowe. Czy prace się przedłużyły? 
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: pani dyrektor czekała 
na poprawki, a dodatkowo placówka została zalana w czasie ostatniej nawałnicy i okazuje się, że 
cała kuchnia jest w zasadzie do ponownego remontu. W związku z tym, problem polega w tej 
chwili na tym, że placówka ma już w planie 60 000 zł na przeprowadzkę i na drobne doposażenie, 
ale w chwili obecnej trzeba na razie posprzątać to, co się tam nabałaganiło.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: ale czy jest założenie, że w te wakacje dojdzie do przeniesienia? 
 
Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: tak. 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: na jakim etapie jest konkurs na dyrektora, jeśli 
chodzi o nowe liceum językowe? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : konkurs nie został rozstrzygnięty i jesteśmy 
na etapie zatwierdzania konkursu przez panią Prezydent, co wynika z rozporządzenia, że każdy 
konkurs musi być zatwierdzony. Tak to się odbywa prawnie. Kolejny krok jest taki, że gmina 
wskazuje kandydata w porozumieniu z Kuratorem Oświaty. W tym przypadku już raz taka 
procedura miała miejsce. Kandydat miasta nie uzyskał poparcia Kuratora Oświaty. Kurator 
zaproponował powtórzenie konkursu, konkurs został powtórzony i ponownie jest 
nierozstrzygnięty.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: w tym drugim konkursie też był jeden kandydat czy więcej? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : był jeden kandydat, ten sam. 
 
Radna p. Anna Lucińska: czy zmieniła się jakoś polityka miasta, jeśli chodzi o kształtowanie 
struktury, jeśli chodzi o kształcenie ogólne, zawodowe i szkoły branżowe? Bo z obecnie 
trwającego naboru wynika, że zdecydowanie zwiększyliście państwo liczbę miejsc w stosunku do 
tego, co było nam podawane wtedy, kiedy mieliśmy komisje poświęcona temu tematowi? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : oferta, która była przedstawiana na Komisji 
Edukacji była przygotowana i skierowana do uczniów i ona nie uległa zmianie. 
 
Radna p. Anna Lucińska: chodzi o podaż miejsc czyli liczbę miejsc zatwierdzoną na 
poszczególne kierunki. 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tych miejsc jeszcze nie ma. Jesteśmy w 
trakcie naboru. Oferta, która była państwu przedstawiana to była oferta, która była również 
udostępniona uczniom. Tutaj nic się nie mogło zmienić.  
Liczba miejsc mogła się zmienić w placówce niepublicznej, która pierwotnie w ofercie miała dwa 
oddziały, a w tej chwili pozyskała budynek i może przyjąć uczniów do czterech oddziałów. 
Natomiast w miejskich placówkach to, co było państwu radnym przedstawiane to nie uległo 
zmianie.  
 
Radna p. Anna Lucińska: według moich wyliczeń w miejskich placówkach jest o 1000 miejsc 
więcej.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ja nie mam tych danych, ale powiedziała 
pani, że uczniów klas III gimnazjalnych w Łodzi jest około 4000. Szkoły ponadgimnazjalne, 
ponadpodstawowe mają to do siebie, że nie są szkołami rejonowymi i mają prawo do takich szkół 
kandydować uczniowie spoza Łodzi. I my konstruując ofertę bierzemy pod uwagę, że około 25% z 
populacji, którą mamy u siebie to są miejsca, które przygotowujemy dla uczniów spoza Łodzi. I to 
by się zgadzało, około 5 000 miejsc z tym co pani powiedziała, że mamy 4 000 uczniów własnych 
szkół gimnazjalnych.  
 
Radna p. Anna Lucińska: ale w tej chwili, w naborze jest ponad 1 000 miejsc więcej, ja sobie to 
jeszcze przeanalizuję. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ale na podstawie jakich danych pani radna 
to podaje? 
 
Radna p. Anna Lucińska: na podstawie aktualnie prowadzonego naboru elektronicznego na 
stronie internetowej. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : czy bierze pani poprawkę na to, że uczeń 
wybiera trzy szkoły? I wtedy automatycznie z jednego ucznia robi się trzech, bo wskazuje trzy 
miejsca, do których chce iść. 
Przy trwającym naborze szkoły, w ofercie wskazują oddziały, do których można kandydować. 
O jakiej ilości miejsc w systemie naborowym my mówimy? My nie mamy dostępu do takich 
danych, dlatego nie wiem na podstawie, jakich danych pani formułuje wypowiedzi. 
 
Radna p. Anna Lucińska: dostaliśmy takie zestawienie wcześniej. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : może to są te dane, które my 
przygotowywaliśmy i wskazaliśmy na ile miejsc miasto jest w tej chwili przygotowane. Więc nie 
bardzo rozumiem skąd pani radna ma informacje, że tych miejsc jest nie 5 000 tylko 6 000. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: kiedy będzie wiadomo, jak będzie 
wyglądał nabór w przyszłym roku jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne?  
Czy jeżeli szkoła miała w tym roku przydział 5 klas to czy w przyszłym dostanie 10? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie, będzie miała 6.  
To była ta komisja, na której rozmawialiśmy, dlaczego jest teraz chwila luzu i jest 5 oddziałów, 
a w przyszłym roku będzie 6. Bo mamy pewność, że te 6 w budynku szkoły się pomieści.  



 

 12 

 
Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował pani dyrektor za gościnę, 
zebranym za merytoryczną dyskusję. Następnie zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


