
Protokół Nr 89/X/2018 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 9 października 2018 r. 

 
 

I. Obecność na posiedzeniu:    
 
stan Komisji   - 9 radnych 
 
obecnych   - 8 radnych 
 
nieobecnych   - 1 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 88/IX/2018 z dnia 25 września 2018 roku. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2018 rok - druk nr 313/2018. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 - druk nr 314/2018. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 198 

z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 poprzez włączenie jej do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 - druk nr 
309/2018. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi 
przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem Miejskim nr 94 w Łodzi przy ul. Janosika 136 w Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania statutu - druk nr 
310/2018. 

6. 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. 
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Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła rozszerzony porządek obrad. 
 
Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu Nr 88/IX/2018 z dnia 25 września 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 przyjęcie protokółu Nr 88/IX/2018 z dnia 25 września 
2018 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół Nr 88/IX/2018 z dnia 25 września 2018 roku. 
 
Z uwagi na nieobecność przedstawiciela Wydziału Budżetu Przewodniczący Komisji 
zaproponował zmianę kolejności procedowania punktów porządku polegająca na tym, że najpierw 
zostaną zrealizowane punkty 4 i 5, a później punkty 2 i 3. 
 
Sprzeciwu nie zgłoszono. 
 
Ad pkt 4 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 poprzez włączenie jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 - druk nr 309/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: rozumiem, że z dniem 1 maja zniknie funkcja dyrektora szkoły 
podstawowej i automatycznie dyrektor zespołu będzie dyrektorem szkoły podstawowej? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak, dlatego że szkoła podstawowa wchodzi 
w skład większego organizmu, który już ma dyrektora. Czyli dyrektor zespołu nadal pozostaje 
dyrektorem zespołu.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: a co się dzieje z dyrektorem szkoły podstawowej? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to już będzie decyzja dyrektora zespołu. 
Z mocy przepisów wszyscy pracownicy szkoły podstawowej, w tym dyrektor, stają się 
pracownikami zespołu szkół ogólnokształcących.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy w związku z tym przewidziana jest funkcja wicedyrektora w 
tym zespole? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to znaczy taki wicedyrektor do spraw 
szkoły podstawowej, bo w tej chwili w zespole działają dwie szkoły: liceum i gimnazjum, i jest 
funkcja wicedyrektora do spraw gimnazjum. Do momentu wygaśnięcia gimnazjum w tym 
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systemie będą trzy typy szkół: liceum, wygasające gimnazjum i szkoła podstawowa. Więc tam 
będzie ten moment na funkcję wicedyrektora do spraw szkoły podstawowej. Później naturalną 
koleją rzeczy od września 2019 roku, kiedy przestanie istnieć gimnazjum, w skład zespołu będzie 
wchodziła Szkoła Podstawowa nr 198 i liceum, dyrektor zespołu i osoby odpowiedzialne za piony 
edukacyjne.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy obecny dyrektor szkoły podstawowej będzie wicedyrektorem? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : trudno powiedzieć, bo to będzie decyzja 
dyrektora zespołu. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: a jak wygląda nabór w szkole podstawowej? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tam są dwie klasy, ogólna i o profilu 
sportowym oraz jedna klasa IV.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: a te klasy są pełne, po 25? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: rozumiem, że szkoła podstawowa 
funkcjonuje oddzielnie do maja 2019 roku? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tak. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: kto będzie do końca kwietnia 
dyrektorem szkoły podstawowej? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ale tam jest dyrektor. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: jest dyrektor i nie będzie żadnej 
zmiany dyrektora? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o powoływanie dyrektorów 
szkół to tutaj decyzja należy do pani prezydent. W tym momencie jest tam na pewno dyrektor. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: czy przewidujecie państwo zmianę 
dyrektora w tym okresie czasu? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : rozumiem, że pani radna pyta o to, czy 
prawdą jest, że wszczęta jest procedura odwoławcza dotycząca obecnej pani dyrektor? Tak jest 
rozpoczęta taka procedura.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: a czy możemy się dowiedzieć, jaki jest 
powód? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie mam przy sobie tych dokumentów, jest 
wysłany wniosek do pana kuratora. Główny wątek to jest podejmowanie przez obecnego dyrektora 
działań niezgodnych z polityką czy wytycznymi miasta.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: czyli rozumiem, że wszyscy 
dotychczasowi dyrektorzy łódzkich placówek idealnie podejmowali wszystkie działania zgodnie z 
polityką edukacyjną miasta? Rozumiem, że to dla dobra uczniów tej nowej szkoły jest to żeby w 
przeciągu kilku miesięcy nastąpiły zmiany personalne na stanowisku dyrektora szkoły 
podstawowej? To jest pytanie retoryczne, nie oczekuję na nie odpowiedzi, ale gratuluję. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: jakie to są zarzuty w stosunku do dyrektor szkoły podstawowej?  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : ale w jakim sensie? 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: w kontekście rozpoczęcia procedury odwoławczej.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: całość mamy przeczytać 
uzasadnienia? 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: nie, chodzi mi o najistotniejsze kwestie.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: najistotniejsze kwestie są takie, że od 
początku decyzją organu prowadzącego było utworzenie tam dwóch oddziałów klas I. Jednej klasy 
ogólnej i jednej klasy sportowej. 30 maja szkolna komisja rekrutacyjna, która została powołana 
przez Wydział Edukacji do przeprowadzenia naboru do tej szkoły, przekazała pełnomocnikowi i 
pani dyrektor Wachowicz listę 25 uczniów w jednej klasie i 25 uczniów w drugiej klasie, 
natomiast samowolnie, bez zgody Wydziału dyrektor w sierpniu, do czego absolutnie nie miała 
prawa zgodnie z prawem oświatowym, przyjęła jeszcze do szkoły innych uczniów, zwiększając 
poza komisją, poza decyzją zwiększając liczbę uczniów w klasach do 28. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: a obecnie jest 25. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: nie, obecnie jest po 28 dzieci w 
klasie, ponieważ takie samodzielne decyzje podjęła dyrektor szkoły.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: ale ja pytałem przed chwilą po ile jest dzieci, padła odpowiedź, że 
25. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: czy jest pełno - jest pełno. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: ale spytałem również czy to znaczy, że po 25. I otrzymałem 
odpowiedź – tak. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: to jest po 28. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy to jest pani dyrektor z dłuższym stażem na stanowisku 
dyrektora?  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: dyrektorem jest po raz pierwszy, ale 
przez wiele lat była wicedyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i wydaje się, że taka 
osoba zasady prawa oświatowego powinna znać. Dyrektor Szkoły może przyjąć poza naborem 
dzieci od momentu rozpoczęcia roku szkolnego, czyli od września na wolne miejsca. Dzieci 
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swatały przyjęte w końcu sierpnia bez wolnych miejsc. 12 września w szkole odbyła się inspekcja 
w szkole, w szkole nie było dzienników, nie było dokumentów źródłowych, nie było księgi 
uczniów i nie było niczego z czym można było … 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : dyrektorem jest od 1 września, odkąd 
zaczęła działać ta szkoła. Wcześniej była dyrektorem w zespole szkół ogólnokształcących.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałem wyrazić swoją opinię w tej sprawie. 
Otóż uważam, że dyrektor, kiedy przychodzą do niego rodzice z prośbą o przyjęcie do szkoły nie 
ma podstawy do tego żeby odmówić przyjęcia, jeżeli spełnione są wszystkie wymogi określone w 
ustawie. W związku z tym musielibyśmy dokonać jeszcze zmian w kilku innych szkołach, gdzie 
przyjmowano dzieci na podstawie oświadczeń, których nie można zweryfikować, że mieszkają w 
tym akurat dniu, kiedy przynoszą dokumenty do szkoły, w rejonie nauczania, w obwodzie szkoły. 
Przyznam szczerze, że nie jest dla mnie zrozumiała sama procedura jak i podstawa do wszczęcia 
tej procedury. Tym bardziej, że dyrektor obejmowała swoje stanowisko 1 września, w związku z 
tym, kiedy mogła przygotować stosowne dokumenty, skoro formalnie nie była dyrektorem. No, ale 
nieznane są kulisy tej sprawy, w związku z tym przyjmuję tę informację do wiadomości natomiast 
całkowicie nie akceptuje podstaw, dla których to zostało uruchomione.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy ta sytuacja z panią dyrektor, procedura odwoławcza miała 
wpływ na przedstawiony projekt uchwały? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie, to są niezależne rzeczy. Jeśli chodzi o 
włączenie szkoły podstawowej 198 w skład zespołu to o tym rozmawialiśmy już w momencie 
powoływania tej szkoły. Od początku była intencja żeby SP nr 198 wchodziła w skład zespołu. 
Termin 1 maja to jest termin ustawowy w tych okolicznościach, bo to jest uchwała zamiarowa. 
Musimy w 6 miesięcy powiadomić rodziców. Przyjmujemy wariant optymistyczny, czyli taki, że 
jutro państwo uchwalicie te uchwałę, do końca października zawiadomić wszystkich rodziców, 
czyli 6 miesięcy minie 30 kwietnia, więc 1 maja to jest ten czas ustawowy.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: na pewno cieszę się, że jest ten projekt 
uchwały, bo pamiętam jak my radni apelowaliśmy o to żeby ten obiekt edukacyjny był dobrze 
wykorzystany, ekonomicznie wykorzystany i że powstanie tam jeden organizm edukacyjny, i to 
jest bardzo dobre rozwiązanie. Pamiętam stanowisko Komisji Edukacji i Komisji Sportu i nie będę 
teraz wracała do historii.  
Natomiast sposób, w jaki to się odbywa sposób, w jaki odbywał się nabór do szkoły pozostawia 
wiele do życzenia. Ja i pan dyrektor Kondraciuk byliśmy na spotkaniu z rodzicami, chętnymi do 
tej szkoły, wszyscy, którzy są zainteresowani i wiedzą coś na temat edukacji, wiedzą również jak 
są przeładowane okoliczne szkoły podstawowe, czyli SP nr 34 i 33. Natomiast może nie wszyscy 
wiedzą o tym, że kontrola szkoły po dwóch tygodniach od rozpoczęcia roku szkolnego, która 
przyszła do dyrekcji tej szkoły żądając dokumentów papierowych, dzienników nie zapytała się ile 
dyrekcja szkoły dostała z Wydziału Edukacji środków na zakup tychże dokumentów. Ja się 
zapytałam i ja wiem. Dlatego w ostatnich miesiącach mojej bytności bardzo apeluję o to żeby 
kolejni członkowie, kolejnej Komisji Edukacji naprawdę przyglądali się pracom poszczególnych 
placówek, wnikali dogłębnie i mieli przede wszystkim na względzie dobro dziecka i dobro 
mieszkańców tego miasta.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : absolutnie nieprawdą jest, że szkoła nie 
otrzymała żadnych środków, dlatego że cztery szkoły podstawowe, które powstały 1 września oraz 
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XI LO podczas ostatniej sesji sierpniowej państwo radni uchwalaliście zmiany w budżecie, każda 
z tych szkół dostała budżet. Najlepszy dowód w każdej z tych szkół zostały wypłacone 3 września 
wynagrodzenia. Bez budżetu, bez przyznanych szkołom środków wynagrodzenia by nie były 
wypłacone. I szkoła 198 również zgodnie ze złożonym planem otrzymała środki, w tym środki na 
wynagrodzenia, na wszystkie rzeczy związane z pochodnymi i na wydatki związane z 
funkcjonowaniem szkoły, więc nieprawdą jest, że szkoła została pozostawiona sama sobie i bez 
środków.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: ja tak tego nie sformułowała, ale nie 
będę już sprostowywała, to nie jest miejsce. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: myślę, nie ma co mówić o pieniądzach dla 
wszystkich szkół bo CUWO po raz kolejny, na wypłatę pensji w październiku nie zmieściło się w 
czasie. A wobec niektórych nauczycieli opóźnienie sięga do tygodnia.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : mówimy o wrześniu, o jednej szkole, nie z 
winy CUWO. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: przejdziemy do tego w sprawach różnych, ale 
chciałem zapytać czy wobec pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 będą również wyciągnięte 
tego typu konsekwencje? To niech Wydział poinformuje komisje, bo mam materiał do wiadomości 
w sprawie, która ma też kuriozalny, ale jednak charakter i tam nie występuje inspektor w imieniu 
Wydziału o odwołanie dyrektora tylko nauczyciele uczący w tej szkole. Do tego tematu wrócimy 
w sprawach różnych.  
 
Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 
poprzez włączenie jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 - druk nr 309/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 poprzez włączenie jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy 
ul. Piotra Czajkowskiego 14 - druk nr 309/2018. 
 
Ad pkt 5 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 158 

w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem Miejskim nr 94 w Łodzi przy 
ul. Janosika 136 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 
i nadania statutu - druk nr 310/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka omówiła projekt uchwały.  
 
Pytania i dyskusja. 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dlaczego w projekcie w odniesieniu do SP nr 
136 pojawia się data 1 stycznia i jest to różnica 4 miesięcy względem wcześniej omawianego 
projektu uchwały? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : dlatego że przy włączaniu SP nr 198 
potocznie używamy słowa „włączenie”, natomiast zgodnie z prawem mówimy o przekształceniu 
poprzez włączenie na podstawie przepisów wprowadzających prawo oświatowe. Natomiast, jeśli 
chodzi o zespół szkolno – przedszkolny to mówimy o utworzeniu nowego bytu, nowej formy 
organizacyjnej zespół szkolno – przedszkolny. Natomiast w przypadku SP nr 198 zespół już 
istnieje, tu włączamy do istniejącego organizmu, dlatego jest wymóg minimum 6 miesięcy, 
zawiadamiamy rodziców uczniów uczących się obecnie w tych typach szkół, których dotyczy 
przekształcenie. Ustawodawca używa słowa: przekształcenie poprzez włączenie, natomiast z SP nr 
158 i Przedszkola nr 94 tworzymy nowy organizm – zespół. I tutaj jest sytuacja połączenia dwóch 
jednostek. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: czy odbył się konkurs na dyrektora Przedszkola nr 94? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tam jest dyrektor pełniący obowiązki nie 
dłużej niż 10 miesięcy. I pełni tę funkcje od 1 września. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: a poprzedniej dyrektor skończyła się kadencja i był konkurs? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : nie pamiętam, przygotujemy informacje na 
jutro. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: pomysł idzie w dobrym kierunku, tylko 
moja prośba do Wydziału Edukacji, aby przy tak krótkim terminie, jaki został wyznaczony zrobić 
wszystko, aby nie powtórzyła się sytuacja z VI Liceum Ogólnokształcącego.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: tutaj mamy pozytywne opinie obu 
rad, rady pedagogicznej przedszkola i rady pedagogicznej szkoły. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: chodzi mi o zawiadomienie rodziców. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: tu się nie zawiadamia rodziców. Tu 
jest tylko opinia obu rad pedagogicznych. Tu się zmienia tylko forma organizacyjna.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : na pewno nie musimy informować 
rodziców. Musimy poinformować rodziców przy tej wcześniejszej uchwale, dlatego tutaj ta 
rozbieżność, jeśli chodzi o czas zadziałania uchwały. Zgodnie z przepisami wypowiada się rada 
pedagogiczna.  
 
Radny p. Tomasz Głowacki: ale były takie sytuacje, że rodzice mieli inne zdanie i mogli się 
wypowiedzieć. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : tutaj nie występowaliśmy do rady 
rodziców. 
 
Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły 
Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem Miejskim nr 94 w Łodzi przy 
ul. Janosika 136 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania 
statutu - druk nr 310/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym się”   
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 158 
w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem Miejskim nr 94 w Łodzi przy ul. Janosika 136 
w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania statutu - druk nr 
310/2018. 
 
Ad pkt 2 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2018 rok - druk nr 313/2018. 
 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i 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 313/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 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 2018 rok - druk nr 313/2018. 
 
Ad pkt 3 – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 - druk nr 
314/2018. 

 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła projekt uchwały. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Pytań nie zadano i 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 
314/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 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 2018-2040 - druk nr 
314/2018. 
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Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski chciałbym powrócić do wcześniej 
zasygnalizowanej sprawy, skargi skierowanej do Komisji do wiadomości, a adresowanej do 
Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej i odnosi się do Szkoły Podstawowej nr 166 w 
Łodzi, a konkretnie do zarzutów, jakie nauczyciele stawiają pani dyrektor Iwonie Tarnowskiej, 
która jak miało to miejsce w poprzednim przypadku pełni funkcję dyrektora od 1 września 2018 
roku. Zacytuję fragment: „Mamy już dość jej lekceważenia, apodyktycznego traktowania, łamania 
prawa oświatowego z powodu braku jego znajomości. Nie liczy się z naszymi kompetencjami, 
decyzje podejmuje sama. Apogeum swojej głupoty osiągnęła na zebraniu rady pedagogicznej w 
dniu 25 września, zabraniając nam wzywania karetki do chorego dziecka, gdy istnieje zagrożenie 
dla zdrowie i życia. Stwierdziła, że to ona i jej jeszcze gorsza zastępczyni, Walencka ocenią czy 
należy wezwać karetkę, po uzyskaniu zgody pisemnej od rodzica. Pytana przez nas nauczycieli o 
uzasadnienie takiej decyzji ubliża nam publicznie i wyszydza, aby zakończyć próbę dyskusji, bo 
obie panie spieszą się na kolejnego papieroska i nie wolno im w tym przeszkadzać.”  
Ten luźny ton skargi ilustruje jednak poważne niedociągnięcia, proszę się z tym materiałem 
zapoznać. Mnie interesuje jedna rzecz, mianowicie czy w tej sprawie Wydział Edukacji podejmie 
jakieś działania wyjaśniające i równie szybko i skutecznie wyśle kontrolę do tej szkoły.  
(Znak pisma: DPr-BRM-II.0005.7.84.2018) 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 166 i 
obecną dyrektor to sytuacja była taka, że poprzedniej pani dyrektor kończyła się kadencja. W 
wyniku konkursu poprzednia dyrektor nie uzyskała akceptacji Komisji konkursowej i konkurs 
został rozstrzygnięty, ale nie wybrano dyrektora. Zgodnie z przepisami do 10 miesięcy została 
powołana, na stanowisko dyrektora szkoły do 10 miesięcy pani Tarnowska, która była w tej szkole 
wicedyrektorem. To jest ten czas, w którym będzie ogłoszony konkurs na dyrektora tej szkoły.  
Do Wydziału również wpływają pisma od rodziców, od rady pedagogicznej i one są bardzo różne. 
Jedne są w takim tonie jak pan przewodniczący przytoczył, inne są wręcz przeciwne, mówiące, że 
w szkole dzieje się dobrze. Nawet dzisiaj odbyło się spotkanie w Wydziale Edukacji, byli rodzice i 
prezentowali dwa różne stanowiska. Jeden z rodziców wyrażał zdanie jak to w piśmie, dwie mamy 
wręcz przeciwnie. Jesteśmy umówieni, jako Wydział na posiedzenie rady pedagogicznej w tej 
szkole, które będzie się odbywało w czwartek, o godz. 14:45. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jednym słowem, metodyka działania w 
stosunku do SP nr 166 jest inna niż w przypadku SP nr 198. Tam była kontrola jednoosobowa 
inspektora stwierdzającego bałagan w dokumentach, tutaj mamy skargę i sprawa będzie podjęta na 
posiedzeniu rady pedagogicznej.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w SP nr 166 będziemy za chwilę ogłaszać 
konkurs na dyrektora.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: równie dobrze można w SP nr 198 ogłosić 
konkurs. Mnie chodzi o sposób podejścia do sprawy, że mamy ewidentnie publiczną skargę na 
funkcjonowanie dyrektora i podchodzimy do tego w sposób łagodny. Natomiast w momencie, 
kiedy pojawiły się wątpliwości w SP nr 198 od razu jest kontrola, wnioski pokontrolne i wniosek 
o odwołanie dyrektora i wszczęcie procedury odwoławczej.  
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : w SP nr 198 to była inspekcja w połowie 
września, dlatego że my miałyśmy różne informacje dotyczące ilości dzieci w poszczególnych 
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klasach. Dokumentem, który potwierdza, że dziecko jest uczniem danej szkoły jest tak zwana 
księga uczniów i dwuosobowa inspekcja w SP nr 198 miała na celu zweryfikowanie ilu jest 
uczniów w tej szkole. W momencie, kiedy pracownicy byli w szkole okazało się, że tej księgi nie 
ma i Wydział nie mógł stwierdzić ilu jest uczniów formalnie zapisanych do szkoły.  
Natomiast SP nr 166, to jest szkoła, która działa dłużej niż SP nr 198 i problem dotyczy zupełnie 
innej materii i z tego co mi tu podpowiada pani dyrektor Gryta dwukrotnie byli pracownicy w tej 
szkole i na pisma, na zwrócenie uwagi poszczególnych grup, które są w tej szkole była reakcja i 
były przeprowadzane kontrole.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: dzisiaj tam też jest kontrola 
Kuratorium, bo myśmy część skarg przekierowali do Łódzkiego Kuratora, bo dotyczyły dydaktyki, 
czyli nie nas.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ta skarga wcześniej czy później wróci do 
samorządu z kancelarii Ministra Edukacji, gdyż minister nie jest władny rozstrzygać o sprawach, 
które artykułują nauczyciele i myślę, że Kurator również zostanie poproszony o kontrolę w tej 
szkole.  
 
Kolejna sprawa dotyczy obwodów poszczególnych szkół. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 
175 zwróciła się z prośba o wprowadzenie zmian w treści uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dot. 
obwodów szkół podstawowych i przyjrzenie się obwodowi. Uczniowie mieszkający przy ul. 
Północnej i dzielnie podążający do SP nr 154 utworzonej przy ul. Zacisze będą omijać po drodze 
SP nr 175 gdyż tak został określony obwód, po to żeby mogły powstać dwie klasy.  
(Znak pisma: DPr-BRM-II.0005.7.85.2018). 
Informuję Komisje o tym piśmie i jednocześnie proszę Wydział żeby w pracach nad obwodami 
szkół pochylić się i zrobić wycieczkę w terenie, a nie na mapie, bo się na mapie okazuje, że do 
obwodu jest wliczany adres cmentarza. Chodzi o to, żeby do tych obwodów przywiązać olbrzymią 
wagę, tym bardziej, że jest spory odsetek na granicy do 20%, że uczniowie nie uczestniczą w 
zajęciach w swojej szkole i w 20% zmieniają miejsce zamieszkania na czas trwania edukacji w 
szkole podstawowej, nie zmieniając adresu zameldowania. Wiec albo robimy obwody, albo wolną 
amerykankę. Jeżeli robimy obwody to rezygnujemy z fikcyjnych oświadczeń, bo to jest rzecz, 
która rujnuje system edukacji w naszym mieście w wymiarze makro.  
 
Ostatni temat, to do Komisji zwrócili się dyrektorzy wszystkich przedszkoli z wnioskiem o 
podwyższenie dodatku funkcyjnego o 1000 zł, z wyrównaniem od dnia 1 września 2018 roku, oraz 
o utworzenie w każdym przedszkolu pełnoetatowego sekretariatu, co umożliwi właściwe 
funkcjonowanie placówek w zakresie administracyjnym a dyrektorom pozwoli na poświęcenie 
odpowiedniej uwagi zagadnieniom wychowawczym i pedagogicznym.  
(Znak pisma: DPr-BRM-II.0005.7.83.2018). 
Stanowisko dyrektorów jest do wglądu i proszę się z nim zapoznać. Myślę, że nasi następcy przy 
dyskusji nad projektem budżetu na rok 2019 powinna to również uwzględnić w dyskusji.  
 
Inne sprawy wniesione: 
 
Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 83 p. Grzegorz Puzio: temat, 
z którym przychodzę jest państwu znany, ja mam pytanie do pani dyrektor Wydziału Edukacji, ale 
i do państwa radnych czy w ogóle będzie uchwała zamiarowa jeśli chodzi o przeniesienie VI 
Liceum Ogólnokształcącego? W tym roku okazało się, że jeden rodzic nie został powiadomiony. 
Patrząc na sytuację pragnę podkreślić, że my nie prosimy o pieniądze tylko o pomieszczenia dla 
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szkoły podstawowej. Nie mnie też oceniać czy ta reforma, która weszła jest słuszna czy niesłuszna 
i to, co pan przewodniczący mówił na temat tej rejonizacji, jest w tym na pewno jakiś sens i 
logika, natomiast mnie chodzi o warunki dla nauki dla dzieci ze szkoły podstawowej. Patrząc na 
kwestię, że VI LO dzisiaj ma 9 oddziałów i miało 21 sal do dyspozycji, a szkoła podstawowa ma 
dzisiaj 24 oddziały i 21 sal, z czego jedno piętro jest wyłączone, ponieważ są trzy klasy dla klas I – 
III. My jako rodzice jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją, rodzice pytają, co będzie? Jak będzie i czy 
będzie? Macie państwo jeszcze sesję 31 października i 14 listopada, a nie słyszy się w mediach czy 
kampanii wyborczej żeby było coś na ten temat mówione.  
Nie rozumiemy, dlaczego nie zadziały się przenosiny VI LO na ul. Deotymy, ponieważ nikt nie 
traci tam pracy, szkoła zostaje jako liceum. I gdzie jest sens, gdzie logika, że tutaj budynek nie jest 
wykorzystany do końca i miasto go utrzymuje, tam gdzie przeniesie się VI LO też będzie musiało 
miasto utrzymywać czy ewentualnie wynajmie prywaciarzowi za symboliczną złotówką, no myślę, 
że tak się zadziało po części w Gimnazjum nr 46, które jest do wygaszenia. Apeluję, zróbmy coś, 
my po to na państwa głosujemy, żebyście w takich sytuacjach, naprawdę takich prostych, dla nas 
jako rodziców, może nie wszystkich znających jakby do końca od podszewki edukację, ale myślę, 
że zderzacie się państwo na co dzień z tak prostymi sprawami jak przeniesienie VI LO na ul. 
Deotymy, to tak naprawdę nie musielibyście spędzać wiele godzin na sesjach Rady Miejskiej.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: z polecenia pana prezydenta odbyła 
się także inspekcja w szkole i na ten moment VI LO przekazało 20 szafek dla dzieci w celu 
rozgęszczenia tej sytuacji trudnej w szatni, a od 1 stycznia pani dyrektor będzie miała środki tak 
jak nas poinformowano na zakup jeszcze dodatkowych szafek, które zostaną wystawione w 
korytarzu, ponieważ rzeczywiście już dzisiaj nie, ale jakiś czas temu 120 dzieci rozbierało się w 
jednym pomieszczeniu. Te dzieci mogłyby się rozbierać po stronie SP nr 83, ale wówczas 
przechodziły na część budynku VI LO poprzez obrzeża sali gimnastycznej i obie panie dyrektor 
stwierdziły, że spróbują z tą szatnią, żeby te dzieci chodziły już do VI LO i od razu szły do swoich 
klas. Wiec ta sytuacja, tłok w szatni został rozładowany. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ja jednak pozostaję przy swojej opinii, za co 
my płacimy dyrektorom dwóch szkół, którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć i stworzyć jak 
najlepsze warunki dla jednej i drugiej części uczniów uczęszczających do tego samego budynku, 
do dwóch różnych szkół.  
Druga kwestia, czy pojawi się do końca tej kadencji projekt uchwały intencyjnej, który by 
definitywnie problem VI LO zamykał i pozwolił jednocześnie na skuteczne poinformowanie 
rodziców w chwili obecnej o przeniesieniu szkoły na ul. Deotymy? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : trudno w tym momencie jednoznacznie 
odpowiedzieć, dlatego że Wydział pracuje na bieżąco i staramy się realizować te uchwały, co do 
których się zobowiązaliśmy i które narzucają ten rytm czasowy. Jeśli chodzi o informowanie 
rodziców to będziemy jeszcze w czasie nawet, jeżeli uchwałę będziecie państwo radni 
podejmowali w grudniu, czy na początku stycznia. Dlatego, że musimy skutecznie rodziców 
zawiadomić do końca lutego. Więc nie umiem jednoznacznie powiedzieć.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: przypomnę, że w tej sprawie jest 
jednoznaczna opinia, Komisji i Rady, mówiąca o tym, że dla VI LO jest wskazana nowa siedziba 
przy ul. Deotymy. Sposób realizacji tej uchwały począwszy od Piotrkowskiej 104 skończywszy na 
ul. Podmiejskiej jest praktycznie rzecz biorąc zerowa. Jeżeli ktoś zawinił przy realizacji uchwały, 
przyjętej przez łódzki samorząd, to proszę o wskazanie osoby, kto zawinił. Bo łatwo skazujemy 
dyrektora, który nie dopełnił jakiś formalności, może mniej czy bardziej istotnej, ale rzutującej na 
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grono kilkanaściorga dzieci, a tu, kiedy mamy kilkaset dzieciaków przed sobą winnych tego stanu 
rzeczy nie ma.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Bartosiak: co stoi na 
przeszkodzie żeby przygotować druk uchwały? Czy to jest tak skomplikowany dokument, że nikt 
w Wydziale nie jest w stanie tego przygotować? 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka : to jest dokument taki sam jak każdy inny, 
tylko w Wydziale, jeśli chodzi o pisanie projektów uchwał dostęp do programu, w którym to się 
przygotowuje maja trzy osoby. To są również te osoby, które piszą projekty uchwał, projekty 
zarządzeń, czyli dokumenty terminowe. To jest ogrom pracy i nie jesteśmy w stanie się wyrobić 
w czasie z tym.  
 
Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że kolejne posiedzenie 
odbędzie się 30 października, podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


