
Protokół Nr 61/V/2017 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 23 maja 2017 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 59/IV/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

2. Przyjęcie protokołu nr 60/IV/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk nr 130/2017. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 131/2017. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk nr 121/2017.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 24 
im. Hanki Sawickiej w Łodzi - druk nr 122/2017. 

7. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania imienia 
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 73/75.  

8. Informacja na temat przygotowania Miasta Łodzi do akcji letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży „WAKACJE W MIEŚCIE 2017”. 

9. 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.  

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 
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Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 59/IV/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 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 protokół nr 59/IV/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 59/IV/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 60/IV/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 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 protokół nr 60/IV/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 60/IV/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Ad pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok - druk nr 130/2017. 

P.o. Dyrektora Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak poinformowała, że projekt zawiera 
autopoprawkę, następnie przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Pytania i dyskusja. 

Radny p. Tomasz Głowacki: str. 9 autopoprawki, przeniesienie środków do CUWO z zadania 
przewożenie uczniów do szkół, czy to wynika z tego, że mamy budżet zbilansowany na tym 
zadaniu do końca roku i te środki są zabezpieczone? Czy za dużo zostało zaplanowane? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: na ten moment z dokonywanej 
analizy tzw. przewidywanego wykonania to środki, jeśli chodzi o dowóz są w wystarczającej 
wysokości. Zawsze w budżecie były takie wytyczne, zalecenie pokontrolne NIK, jeśli chodzi o 
zadanie dot. dowozu to ono w książce budżetowej w momencie uchwalania budżetu zapisane jest 
w czterech pozycjach: dwie pozycje to jest dowóz uczniów w zadaniu gminnym i dwie pozycje 
dowóz uczniów w zadaniu powiatowym. W czysto księgowym ujęciu jedno z tych zadań jest 
przypisane placówkom, bo to placówka rozlicza się z rodzicami, natomiast to drugie to jest 
zadanie wynikające ze wskazania NIK i to najczęściej w tym dodatkowym zadaniu środki nie są 
konsumowane.  

Innych 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 2017 rok - druk nr 130/2017 wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu przy 5 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 2017 rok - druk nr 130/2017 wraz z autopoprawką. 

Ad pkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 131/2017. 

P.o. Dyrektora Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały.  
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Pytania i dyskusja. 

Innych 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 2017-2040 - druk nr 
131/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 7 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 2017-2040 - druk nr 
131/2017. 

Ad pkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk nr 121/2017.  

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła projekt uchwały.  

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: jedno porozumienie jest podpisywane 
z powiatem łódzkim wschodnim, a drugie jest podpisywane przez powiat pabianicki i to 
wyczerpuje już wskazanie Kuratora. Inne powiaty posiłkują się już innymi poradniami w tym 
zakresie? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: powiaty są wskazane w zarządzeniu 
pana Kuratora, to jest realizacja zarządzenia Kuratora. 

Innych pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Miasto Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk nr 
121/2017.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim - 
druk nr 121/2017.  

Ad pkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 24 
im. Hanki Sawickiej w Łodzi - druk nr 122/2017. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła projekt uchwały.  

Pytania i dyskusja. 

Radna p. Anna Lucińska: czy wiadomo czy ta szkoła nie chce mieć patrona czy przejściowo 
powraca do nazwy bezimiennej? Jest okazja, aby przyjąć inne imię, czy są w tym kierunku jakieś 
plany? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: jeśli chodzi o nadanie imienia, to jest 
to wyłączna inicjatywa samorządu szkoły. Musi być wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. 
W tej chwili wpłynął wniosek o wykreślenie imienia szkoły. Nie mamy informacji, jaki będzie 
kolejny krok środowiska.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chcę powiedzieć, że nadanie imienia tej 
szkole odbyło się zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, samorządu w obecnym kształcie 
nie było i kompetencja nadawania imion poszczególnym placówkom przypadała innym 
instytucjom. Odpowiem pani radnej jednym stwierdzeniem, że dzisiaj społeczność szkolna jest 
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bardzie wystraszona niż kreatywna i w związku z tym rezygnuje z patrona, który nie przeszkadzał 
jej przez kilkadziesiąt lat, a nie jest w stanie wykreować nowego patrona. Być może potrzebuje 
długiej dyskusji albo czeka na wytyczne w kolejnym zarządzeniu władz centralnych. 

Innych pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły 
Podstawowej nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi - druk nr 122/2017. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły 
Podstawowej nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi - druk nr 122/2017. 

Ad pkt 7. Omówienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania imienia 
Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 73/75.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski omówił projekt uchwały. 

P.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 przy ulicy Przybyszewskiego 73/75 w 
Łodzi złożył umotywowany wniosek o nadanie Zespołowi imienia gen. Stanisława Maczka. Do 
wniosku dołączył pozytywne opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, dotyczące wyboru patrona. 

W uzasadnieniu do wniosku podkreślono, że postać generała Stanisława Maczka jako patrona 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi będzie motywować uczniów Zespołu  
do pracy nad swoją osobą i oraz nad kształtowaniem patriotycznej postawy.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przypadku ustawy o samorządzie gminnym, taka 
kompetencja przysługuje komisji Rady Miejskiej. 

Zaproponował, aby projektodawcą była Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi. 

Radni nie zgłosili sprzeciwu.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski projekt zostanie skierowany do zaopiniowania 
do Biura Prawnego i po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej, a na kolejnym posiedzeniu zostanie 
przedłożony do zaopiniowania. 

Ad pkt 8. Informacja na temat przygotowania Miasta Łodzi do akcji letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży „WAKACJE W MIEŚCIE 2017”. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka przedstawiła informację na temat 
przygotowania Miasta Łodzi do akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W okresie od 26 czerwca do 25 sierpnia 2017 r. Wydział Edukacji przygotował dla łódzkich dzieci 
3 296 miejsc w 232 grupach na zajęciach zamkniętych tzw. półkoloniach.  

Wypoczynek letni zorganizowany będzie w 33 szkołach podstawowych, 2 specjalnych ośrodkach 
szkolno – wychowawczych, w 2 szkołach specjalnych oraz w 4 placówkach pracy pozaszkolnej. 
Na bazie 6 placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, przygotowano ofertę dla 
dzieci niepełnosprawnych i wymagających specjalnej oferty edukacyjnej. 

Łącznie na organizację LATA w MIEŚCIE przeznaczono kwotę 1 383 537 zł. Rodzice ponoszą 
koszt wynoszący 10 zł za jeden dzień pobytu dziecka na półkoloniach i jest to kwota przeznaczona 
na posiłki. Przygotowano także ofertę dodatkową:  

Wakacje Odkrywców  -  jest to oferta przygotowana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe  dla 
szkół organizujących półkolonie. Zorganizowane będą warsztaty, wycieczki po Łodzi  
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z przewodnikiem, odkrywanie nowych atrakcji Łodzi (np. murale, plenery filmowe), podróże 
koleją aglomeracyjną. Największą atrakcją będą noce w schronisku (nauczyciel opiekun grupy 
nocującej otrzymuje dodatkowo 150 zł brutto). Półkoloniści spędzą noc w Schronisku (od 15.00 do 
14.00 dnia następnego z trzema posiłkami), w trakcie której wezmą udział w specjalnie 
przygotowanych warsztatach i wycieczkach. Celem tej propozycji jest rozwijanie samodzielności, 
a także nauka aktywnego i turystycznego spędzania czasu poza domem.  

Letnia Akademia Sportu to oferta dla młodzieżowych grup niezorganizowanych. Propozycja 
skierowana została do szkół z nowoczesnymi boiskami sportowymi. Do projektu zgłosiło się 16 
szkół, które administrują boiskami wybudowanymi w ramach budżetu obywatelskiego,  
z funduszy Rad Osiedli oraz innych środków finansowych. Boiska te będą czynne codziennie  
(włącznie z weekendami) w godzinach 10.00 – 18.00. Oprócz ww. boisk w czasie wakacji 
pracować będzie 39 ORLIKów. 

LATO BYE BYE – to festyn na zakończenie lata, będący podsumowaniem półkolonii  
i Akademii Sportu. W dniu 31 sierpnia w godz. 15.00 – 17.30 na rynku Manufaktury odbędą się 
występy, warsztaty, pokazy kuglarzy i inne atrakcje dla dzieci uczestniczących w półkoloniach  
i dla ich rodziców. Każdy półkolonista na zakończenie turnusu otrzyma specjalne zaproszenie na 
ten dzień.  

Dzięki decyzjom Rady Miejskiej uczestnicy półkolonii będą mogli bezpłatnie przemieszczać się 
środkami komunikacji miejskiej MPK.  

Pytania i dyskusja. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy w stosunku do ubiegłego roku kwota na 
organizację LATA w MIEŚCIE się zwiększyła, czy jest taka sama? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: w tym roku jest to kwota 1 383 537 
zł, a w ubiegłym roku było 797 094 zł. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: ta kwota zwiększyła się, bo zwiększyła się liczba 
miejsc? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: zwiększyła się liczba miejsc, grup i 
liczba dzieci również. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: o ile 
zwiększyła się liczba miejsc? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: w ubiegłym roku było dzieci 2375, w 
tej chwili planujemy 3 296 dzieci. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: ile szkół będzie uczestniczyło w akcji? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: 33 szkoły podstawowe, 2 specjalne 
ośrodki szkolno – wychowawcze, 2 szkoły specjalne oraz w 4 placówki pracy pozaszkolnej. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy jest więcej szkół podstawowych? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: w 2016 roku było 27 szkół 
podstawowych, w tym roku 33 szkoły podstawowe. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czyli co roku jest coraz więcej szkół 
podstawowych, co znaczy, że przekonują się do tego, aby ten wypoczynek u siebie organizować. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: jak zmieniły się kwoty? 
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P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: jest 1 383 537 zł, a w ubiegłym roku 
było 797 094 zł. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: jak zmieniła się liczba dzieci? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: było 2 375 dzieci, a na ten rok 
planujemy 3 296 dzieci – tyle jest miejsc. Nie zawsze jest tak, że dziecko równa się tzw. 
przeliczeniowa złotówka.   

Radna p. Małgorzata Bartosiak: czy w związku z tym, że ta oferta średnio na jednego uczestnika 
kosztuje więcej to jest bogatsza? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: na większy koszt na pewno ma 
wpływ zmiana wynagrodzenia minimalnego, które ma przełożenie, jeśli chodzi o „cenę 
wychowawcy”. 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: liczba miejsc, która 
jest przygotowana nie równa się liczbie dzieci, które wezmą udział w półkoloniach. Często bywa 
tak, że my przeliczamy turnus na dwa tygodnie i tak zatrudniamy nauczycieli, ale bardzo często 
jest tak, że rodzice korzystają z jednotygodniowych turnusów lub łączą ostatni tydzień jednego 
turnusu z pierwszym tygodniem drugiego turnusu. To jest dość elastyczna oferta, w związku z tym 
to, że zaplanowaliśmy tę liczbę miejsc nie oznacza, że z wypoczynku skorzysta tylko ta liczba 
dzieci, bo ich może być znacznie więcej. Poza tym chcę powiedzieć również o tym, że oprócz 
tego, co wymieniła pani p.o. Dyrektora, miasto dopłaca każdej grupie dodatkowe pieniądze na tzw. 
zajęcia programowe. Chodzi o to, żeby odciążyć rodziców od kosztów różnych atrakcji 
wakacyjnych. Warto wspomnieć o darmowych przejazdach MPK, które są dużą ulgą dla 
wszystkich szkół i p.o. Dyrektorzy bardzo to podkreślają. Także to, że wymieniamy tę propozycję 
nie oznacza, że ta propozycja tylko i wyłącznie się zrealizuje.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: czyli propozycja, jeżeli chodzi o wkład merytoryczny, jest 
bardzo podobna jak oferta z tamtego roku? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: trudno powiedzieć 
czy bardzo podobna, jest adresowana do uczestników półkolonii i przede wszystkim jest 
dostosowana, aby zaspakajać potrzeby dzieci i rodziców. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: przeanalizowałam rozmieszczenie oferty edukacyjnej 
i powtarza się sytuacja, która możemy zaobserwować od jakiegoś czasu, a mianowicie ciągle 
słyszymy o tym, że Śródmieście to jest enklawa biedy, że tam jest najwięcej dzieci i młodzieży 
wykluczonej, itd. a tak naprawdę ta oferta ma ich wspomóc. Natomiast znów w tej ofercie mamy 
bardzo mało szkół, które się zgłosiły ze Śródmieścia. Z czego to wynika? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: to wynika z bardzo 
wielu rzeczy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Śródmieście to tutaj rzeczywiście mamy problem z 
III i IV turnusem, ale ten problem rozwiązuje nam CZP nr 1, które ma swoją fili ę w centrum 
Śródmieścia na rogu ul. Pomorskiej i ul. Wschodniej i to Centrum jakby zapełnia pustkę, która 
wydaje się, że powstaje z powodu szkół. Proszę również zwrócić uwagę na to, że bardzo wiele 
szkół chciałoby realizować półkolonie i dyrektorzy o tym mówią, ale mają różne inwestycje, które 
podczas wakacji są prowadzone. W związku z tym nawet ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie 
są w stanie organizować półkolonii. Także, patrząc tak wprost na mapę wydawać by się mogło, że 
to jest oferta nieco niedopełniona. Natomiast w praktyce życie pokazuje, że najważniejsze są 
pierwsze trzy tygodnie lipca, koniec czerwca i początek lipca, bo wtedy jest największe 
zainteresowanie i największe obłożenie, i proszę nie zapominać również o tym, że część dzieci z 
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enklaw biedy, ze szkół, które maja najbiedniejsze dzieci będą mogły wyjechać z Łodzi, nie będą 
musiały spędzać wakacji w mieście.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: czyli dzieci ze Śródmieścia będą zaopiekowane i nie będzie 
sytuacji w której rodzice dowiedzą się, że najbliższa okolica takiej oferty nie ma.  

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: mam nadzieję, że nie 
będzie takiej sytuacji.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałbym zwrócić uwagę, że wnikliwa 
analiza szkół pozwala dostrzec, że SP nr 4 na Piłsudskiego jest w sąsiedztwie Śródmieścia, że SP 
nr 46 na Wólczańskiej jest w pobliżu Śródmieścia, że SP nr 164 przy Wróblewskiego jest w 
pobliżu Śródmieścia, zatem nie można powiedzieć, że Śródmieście pozostaje pustynią i jest 
miejscem zapomnianym przez dyskrecje szkół i przez Wydział Edukacji. Natomiast podzielam 
punkt widzenia, że są szkoły w Śródmieściu, które chełpią się swoją aktywnością i sukcesami 
pedagogicznymi, a z chwilą ostatniego dzwonka zamykają szkołę i mają wszystko gdzieś. W 
związku z tym, chciałbym żeby również w ocenie szkoły, dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego 
uwzględniać ich aktywność w czasie wakacji, gdzie opieka pedagogiczna jest szczególnie istotna i 
można się wykazać ową kreatywnością, którą chętnie wykorzystują dla innych swoich celów, a to, 
że nie chcą przyjąć jakiejś klasy, a to, że nie chcą się pogodzić z sąsiadem dyrektorem. Są krótko 
mówiąc do dyspozycji. Za duży błąd uważam to, że jest wyłączone boisko i pływalnia SP nr 173 
przy Sienkiewicza. Modernizacja pływalni nie musi trwać dwa miesiące, a nie da się ukryć, że 
byłaby to atrakcja dla młodzieży korzystającej z tej formy letniego wypoczynku. Nie chciałbym 
przez to dyskredytować poszczególnych dyrektorów, ale chciałbym żeby swoją kreatywność, 
podejście do dziecka, do rodzica, do problemów w mieście również zechcieli uwzględnić w 
okresie wakacyjnym. A tego niestety nie robią. Robią to wypróbowane placówki, które na co dzień 
są pomijane, a w ocenie są określane gdzieś w środku tabeli, albo w dole tabeli. Nie mówi się o 
wysokich wynikach dydaktycznych w tych szkołach, ale widać, że praca organiczna jest czyniona 
tam, gdzie potrzeba i to trzeba również podkreślić w spotkaniach z dyrektorami, bo źle się dzieje, 
jeśli tylko i wył ącznie do aktywności niektórych ograniczamy nasza ofertę wakacyjnego 
wypoczynku. 

Czy starczy pieniędzy, na to żeby zorganizować letni wypoczynek w oparciu o ośrodek 
w Grotnikach? 

W żaden sposób, pomimo wzrostu kosztów realizacji pewnych przedsięwzięć, również i 
edukacyjnych, nie zwiększył się koszt udziału rodziców w akcji letniego wypoczynku, to się wiąże 
z 10 zł odpłatnością i tylko i wyłącznie z wyżywieniem. To jest bardzo cenne. Boję się, że mogą 
przez trzy kolejne sezony letnie rodzice się tak przyzwyczaić, że jakąkolwiek podwyżkę w 
kolejnej akcji letniego wypoczynku, np. do 12 czy 15 zł mogą oprotestować i przychodzić na 
posiedzenia Rady Miejskiej żeby wyrazić swoje niezadowolenie z tego tytułu. Dlatego bardzo bym 
prosił żeby tą możliwość finansowania akcji letniego wypoczynku również po jej zakończeniu 
porównać do młodzieży, która z tej formy korzystała. Jeżeli będzie dominować młodzież z 
uboższych rodzin będących pod opieką pedagogów, gdzie sytuacja socjalna rodziny jest szkole 
znana, to zachodzi wtedy potrzeba żeby ten poziom odpłatności utrzymać. Natomiast, jeżeli się 
okaże, że głównie korzystają rodzice uczniów, którzy nie są pod szczególną opieką pedagoga i 
znajomość sytuacji socjalnej pozwala na to, to trzeba by się było zastanowić czy te koszty również 
w przyszłym roku mają być utrzymane na dotychczasowym poziomie. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: w kwocie, która podałam na 2017 
plan 1 300 000 zł, w tej kwocie zawarta jest kwota przeznaczona na wypoczynek w Grotnikach 
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i wynosi 250 000 zł. W ubiegłym roku to było 200 000 zł, więc również koszty dotyczące Grotnik 
są wyższe.  

Jeśli chodzi o odpłatność, to bardzo dobra uwaga, zapomniałyśmy wspomnieć o tym, że miasto 
więcej dopłaca do uczestnika. Natomiast do rozważenia jest to, co pan zasugerował, ale już po 
zakończeniu kolonii, jak wygląda sytuacja uczestników w półkolonii. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: czy ośrodek 
w Grotnikach będzie dostępny dla dzieci?  

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: trwają intensywne przygotowania do 
tego, aby uruchomić kolonie w Grotnikach. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: pan Przewodniczacy 
obiecał, że do końca kwietnia będzie wyjazd Komisji Edukacji do Grotnik żeby zobaczyć jak jest 
na miejscu. Ja pod koniec kwietnia próbowałem dowiedzieć się czegokolwiek w dawnym ZEAS, 
w Wydziale Edukacji i odesłano mnie do MOSiR. Tam rozmawiałem dyrektorem i wiem, że na 
koniec kwietnia, początek maja pani prezydent nie znalazła czasu, aby podpisać stosowne 
zarządzenie. P.o. Dyrektora MOSiR stwierdził, że on tam nie może nic zrobić, ponieważ nie ma 
tytułu prawnego, nie może tam wejść. Czy jest podpisane zarządzenie pani prezydent w sprawie 
Grotnik? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: nie jestem stroną, jeśli chodzi 
o zarządzenie, jeśli chodzi o stan prawny dot. MOSiR. My jesteśmy po rozmowach z MOSiR, 
który będzie użyczał Wydziałowi Edukacji ośrodek na letni wypoczynek i my organizujemy od 
strony wydziału cały wsad merytoryczny. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: na koniec kwietnia 
p.o. Dyrektora MOSiR nie znał terminu, kiedy zgodnie z prawem, będzie mógł wejść na teren 
ośrodka i cokolwiek przygotowywać. Do tej pory w Grotnikach wypoczywało około 1000 dzieci, 
w różnych formach wypoczynku, oprócz tego wypożyczano odpłatnie domki, na ten moment to 
wiem, że nikt nic nie wie w UMŁ. Jeżeli jest tak, jak pani dyrektor mówi, to dobrze, zobaczymy. 

Czy będzie ta Komisja Edukacji w Grotnikach? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: dwa tygodnie temu miało się odbyć 
posiedzenie Komisji Edukacji w Grotnikach, ale zostało odwołane mimo logistycznych 
przygotować, z uwagi na to, o czym powiedział pan przewodniczący Łukawski, mianowicie 
pojechalibyśmy i nie miałby nas tam, kto podjąć. Nie ukrywam, że od tego czasu zabiegam o to 
żeby obiekt został nie tylko przekazany zarządzeniem, bo to jest kwestia umiejętności składania 
podpisu pod zarządzeniem, które w ciągu pół godziny wytrawny urzędnik może przygotować, 
natomiast problem polega na tym, że jest potrzeba przygotowania tego obiektu do wykorzystania 
dla potrzeb młodzieży i to nie jest kwestia już pięciu minut podpisów i 30 minut przygotowania. 
Jeszcze jutro na sesji Rady Miejskiej będę na ten temat rozmawiał i będę chciał wesprzeć Wydział 
Edukacji, który merytorycznie do tego przedsięwzięcia do tego się przygotowuje, czyni stosowne 
organizacyjne prace z tego, co wiem to również w szkołach będzie dokonywany nabór 
uczestników tych kolonii. Nie chciałbym tego komentować bardziej niż już to zostało 
skomentowane. Zobowiązałem się, że Komisja swoje posiedzenie wyjazdowe w Grotnikach 
odbędzie bez względu na to, czy tam będzie realizowany projekt letniego wypoczynku czy nie, bo 
nie możemy dopuścić do tego żeby majątek miasta był niewykorzystywany pod kątem jego 
możliwości, żeby był zaniedbany i żeby ulegał procesowi dewastacji. Za niegospodarność ponosi 
się równie istotne konsekwencje jak i za nadmierne wykorzystywanie poszczególnych obiektów. 
Do tego publicznie się zobowiązuję, że nie dopuszczę do tego, aby obiekt został zdegradowany 
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poprzez zaniedbanie. Natomiast w tym gronie możemy sobie tylko ponarzekać, procesy decyzyjne 
i działania logistyczne są poza kompetencjami Komisji.  

Miałem w tej sprawie przygotować na dziś stanowisko Komisji do Prezydenta Miasta, ale ja nie 
wiem czy jest potrzeba tworzenia czegoś, co zwraca uwagę na obowiązek urzędniczy. W związku 
z tym nie zamierzam apelować o coś, do czego urzędnicy są zobowiązani. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: pani prezydent nie ma 
czasu. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie kwituję tego w ten sposób, bo to nie jest 
kwestia złożenia podpisu. To jest kwestia przygotowania konkretnego zarządzenia i logicznego 
funkcjonowania, a myślę, że to już jest cecha, której nie musimy przypisywać Prezydentowi 
Miasta.  

Cieszy fakt, że zaprezentowana forma wychodzenia naprzeciw łódzkim dzieciom zyskała 
akceptacje samych zainteresowanych i ich rodziców. Cieszy również fakt, że w Wydziale 
zrozumiano, że najlepszy potencjał pedagogiczny, opiekuńczy, wychowawczy, logistyczny 
spoczywa w łódzkich szkołach. I mam nadzieję, że te dobre przykłady, dobre praktyki, które 
przejawiają zgłaszające się szkoły do realizacji tego zadania, udzielą się również tym, którzy mają 
nieco wyższe mniemanie o sobie i też będą w przyszłości chcieli dołączyć do organizatorów 
letniego wypoczynku na terenie miasta Łodzi. 

Ad pkt 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski: jakiś czas temu do Komisji wpłynęło pismo Rady 
Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z prośbą o zmianę nazwy 
patrona, nazwy na „Centrum Edukacji Zawodowej im. Karola Wojtyły” (druk nr DPR-BRM-
II.0005.7.69.2017). Uważam, że stosowna uchwałę należałoby podjąć.  

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: z tego, co pamiętam, wniosek 
wpłynął, ale ponieważ nadanie imienia wynika z inicjatywy społeczności szkolnej i tamten 
pierwszy wniosek ze względów formalnych nie mógł być procedowany, bo on był podjęty przed 1 
września, a 1 września została powołana ta nowa szkoła. Wydział poprosił szkołę, że jak już 
formalnie zacznie istnieć w nowym kształcie to żeby społeczność wystąpiła z wnioskiem. Ja sobie 
nie przypominam drugiego wniosku po tej dacie, ale oczywiście to sprawdzę. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ponieważ w naszym gronie mamy 
ambasadora tej szkoły to ja tytułem kierowania pracami Komisji pani Aniu, na panią ceduję 
przygotowanie takiego wystąpienia ze strony pani p.o. Dyrektora Łęckiej, które nie będzie budziło 
żadnych wątpliwości prawnych i żeby nie kierować się zapisami wynikającymi z zarządzenia, bo 
jeśli zostanie skierowane do Rady Miejskiej to Komisja wystąpi z wnioskiem o nadanie, ale 
powtarzam musi być wystąpienie, które nie będzie budziło wątpliwości formalno – prawnych. 

Radna p. Anna Lucińska: wniosek dotyczył zarówno nadania imienia jak i zmiany nazwy. 
Szkoła optuje za zmianą nazwy na Centrum Edukacji Zawodowej. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski: kolejna kwestia dot. CUWO i tego, że planowaliśmy 
porozmawiać o tym jak funkcjonuje CUWO i jakie są obawy w środowisku. Proponuję abyśmy do 
tego tematu wrócili na kolejnym posiedzeniu.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chcę tylko przypomnieć, że przyjmując plan 
pracy na 2017 rok padło zapewnienie, że jedno z ostatnich posiedzeń w czerwcu poświęcimy 
właśnie CUWO, mając trzymiesięczny okres funkcjonowania CUWO i wówczas wszystkie 
wątpliwości związane i z przedszkolami, i poszczególnymi placówkami, i z funkcjonowaniem 
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CUWO w praktyce będziemy mogli ocenić na posiedzeniu Komisji i sądzę, że zadośćuczynimy 
oczekiwaniom zarówno pana przewodniczącego Zalewskiego jak i pana przewodniczącego 
Łukawskiego, że do tego tematu wrócimy. Ze strony dyrektorów placówek pojawiają się 
pojedyncze głosy w tej sprawie, niemniej jednak warto pewne wątpliwości, jakie mogłyby mieć 
miejsce w tzw. międzyczasie, rozstrzygnąć. 

Wiceprzewodniczący p. Marcin Zalewski: w mojej ocenie komisja jest dobrym miejscem, 
abyśmy wszystkie niejasności wyjaśnili jednoznacznie i żeby każdy wiedział, „na czym stoi”. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pierwsze posiedzenie Komisji po sesji 
absolutoryjnej możemy temu zagadnieniu poświęcić. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: dlaczego nie ma 
spotkania ze związkami zawodowymi? Dlaczego zostało ono odwołane? 

Dlaczego nie ma kontynuacji rozmów, które prowadziliście z Solidarnością, a które zostały 
zawieszone przed końcem kwietnia, w sprawie obsługi i administracji? Była obietnica, że zaraz po 
3 maja nastąpi powrót do tego tematu. Chcę powiedzieć, że władze miasta zmusiły Wydział 
Edukacji, aby ten zmuszał dyrektorów do zwalniania pracowników obsługi i administracji. Są to 
często bardzo brutalne naciski. Pracownicy z wydziału muszą to wykonać, bo tego chce pan Trela i 
pani Zdanowska i zwalnia się pracowników i łamie się podpisane z Solidarnością (nie wiem czy 
drugi związek tez takie ma, ale chyba ma) porozumienie sprzed 7 czy 8 lat, w którym Prezydent 
Miasta zobowiązywał się, że jeżeli w placówce zostanie zwolniony ktoś z obsługi i administracji to 
pieniądze, które były przeznaczone dla tego człowieka zostają w gestii p.o. Dyrektora placówki. 
Oczywiście w tej chwili zabiera się ze szkoły przede wszystkim pracowników obsługi i 
administracji i zabiera się tez pieniądze. I teraz pracę, która wykonywały trzy sprzątaczki muszą 
wykonywać dwie sprzątaczki, przy tej samej powierzchni i takim samym zabrudzeniu placówki. 
Są także nieprawidłowości w kuchni, bo i tutaj nakazuje się zwolnienia. Po prostu pracownicy 
Wydziału Edukacji, mam nadzieję, że nie sami z siebie, tylko ze strachu przed panem Trelą i panią 
Zdanowską gorliwie to wykonują, nie przyjmują organizacji roku szkolnego, jeżeli p.o. Dyrektora 
nie ustąpi. W tej sprawie Solidarność podjęła protest, była pikieta, szykujemy się do następnych 
protestów i rozpoczęły się tzw. „rozmowy”, które są pozorowane. Wiec czy państwo będziecie 
dalej pozorować, czy podejmiecie jakieś rozmowy z Solidarnością? 

Do kogo powinienem się zwrócić, aby członkom dyrekcji Wydziału Edukacji zdjęto ten skrót 
„p.o.”. Po tylu miesiącach, nie ma sensu żeby było „p.o.”. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: nie potrafię odpowiedzieć, kiedy ten skrót 
zniknie, ale osobiście jestem zdania, że im szybciej zniknie, to będzie z korzyścią dla 
zainteresowanych.  

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: spotkanie majowe było wstępnie 
zaplanowane na drugi tydzień maja. Jednak z uwagi na dużą ilość konkursów nie mamy się gdzie 
spotkać. Wiem, że ze strony jednego ze związków wypłynęła prośba żeby się nie spotykać w 
wydziale tylko w zewnętrznym jakimś miejscu. Nie ukrywam, że ta rozmowa miała miejsce pod 
koniec tygodnia i ja w tej chwili zgrywam kalendarz, kiedy mogę się z państwem spotkać. Nigdy 
nie było powiedziane, że te comiesięczne spotkania są odwołane na zawsze. Wie pan doskonale ile 
się odbywa konkursów, po trzy, cztery dziennie.  

Jeśli chodzi o tzw. zwalnianie pracowników obsługi i administracji to tutaj nie do końca się z 
panem zgadzam, dlatego że to organ prowadzący, co roku określa tak zwane wytyczne do 
organizacji. I w ramach tych wytycznych, w tym roku, jest wymyślony taki sposób, który 
wszystkie placówki oświatowe traktuje w jednakowy sposób, w ramach typów placówek. Inaczej 
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są traktowane, innym wzorem, przedszkola, innym wzorem zespoły szkół. Ten wzór wynika z 
analiz, które były bardzo szczegółowe, przeprowadzane we wszystkich typach placówek. Tak 
naprawdę ilość zatrudnionych pracowników niepedagogicznych zależy od ilości uczniów 
w placówce. Tak jak zależy ilość godzin pracy nauczyciela od ucznia. I nieprawdą jest, że są tylko 
i wyłącznie zwolnienia, bo w szkołach podstawowych gdzie dochodzi VII klasa są duże 
zatrudnienia. W samych stołówkach jest zwiększenie około 100 etatów. 

Natomiast, jeśli chodzi o rozmowy, było jedno spotkanie, była dyrektor departamentu i ja. Państwo 
wystąpiliście na piśmie, pismo było skierowane do pani prezydent, żeby albo osobiście podjęła 
rozmowy albo pan wiceprezydent Trela. Jest mi trudno powiedzieć, kiedy pani prezydent czy pan 
wiceprezydent będzie się z państwem spotykała. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: tak, nie można, to jest 
takie traktowanie nas jak dzieci, pozorowanie rozmów. Te wskaźniki zostały wzięte z sufitu, były 
nieuzgodniony z nikim, niekonsultowane z nikim, ani nie były brane pod uwagę uwagi 
dyrektorów, których nikt nie pytał o zdanie. Ani związki zawodowe nie były konsultowane. 
Oprócz tego jest to wbrew temu porozumieniu. Jeżeli porozumienie obowiązuje to wszystkie 
pieniądze, które zostały zaoszczędzone po tych państwach zmianach powinny zostać w placówce. 
Więc, po co to robić? 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: myślę, że temat, o którym pan ostatnio 
wspomniał to jest właśnie dobre pole do rozmów. Ja bym nie odsądzał pani dyrektor od czci i 
wiary, że nie chce się spotkać i traktuje was jak dzieci, odpuśćcie kalendarz. Zaraz oddam głos 
kolejnym osobom, a państwo ustalcie termin spotkania. Myślę, że pozostali członkowie związków 
zawodowych się do tego dostosują.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak: dotarły do mnie sygnały, że są 
problemy z logowaniem się uczniów do przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych, mianowicie 
funkcjonują dwie strony internetowe, uczniowie zostali pozostawieni sami sobie i na jednej stronie 
internetowej jest część placówek, na drugiej część. Jakby można było to wyjaśnić, ewentualnie 
wyłączyć tę jedną stronę, żeby nie wprowadzała uczniów w błąd. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: dziękuję za tę informację, bo jeśli 
chodzi o nabór do szkół podstawowych gdzie zmieniła się firma, która przeprowadza tę rekrutacje 
elektronicznie to zmienił się sposób dojścia do tej strony. Nie klikało się w link, tylko trzeba było 
go skopiować i wpisać w pasek. Było bardzo dużo telefonów bezpośrednio do Wydziału Edukacji, 
że strona nie działa. Natomiast, jeśli chodzi o nabór do szkół ponadgimnazjalnych to jest pierwszy 
głos. Oczywiście to sprawdzimy. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak: 
Komisja Edukacji przyjęła stanowisko żeby Gimnazjum nr 28 przekształcić w szkołę podstawową 
w 2018 roku. Czy są już jakieś decyzje? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: nie ma jeszcze decyzji, jeśli chodzi 
o utworzenie w tym miejscu szkoły podstawowej. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: przypomnę, że nie można używać określenia 
przekształcić, już nic nie można przekształcić. Szkoły można jedynie wygasić. Natomiast można 
powołać w to miejsce nową szkołę. Opinia Komisji sprzed miesiąca była pozytywna dla 
rozważenia możliwości powołania odrębnej placówki Szkoły Podstawowej nr 138 na Dubois.  

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: mam pytanie odnośnie wniosków z budżetu 
obywatelskiego, ponieważ na Komisji Ochrony Środowiska mieliśmy pięć projektów, dla których 
wydaliśmy decyzje odnośnie tego, czy wyrażamy zgodę na wycinkę drzew czy nie. Wiem, że w 
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przypadku kilku projektów pojawił się problem, ponieważ nie wydaliśmy zgody na wycinkę i jest 
zablokowana któraś z inwestycji. Czy coś wiadomo na ten temat? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: ta sprawa będzie teraz na kolegium. 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: chciałam zwrócić 
uwagę, że poświęciliśmy dzisiaj w Wydziale Edukacji chwilę czasu przygotowując się do tego 
kolegium i akurat, jeżeli chodzi o Gimnazjum nr 41 to tam w karcie analizy już była informacja, że 
istnieje zagrożenie takie, że trzeba będzie uzyskać zgodę na wycinkę drzew i karta przeszła bez 
uwag ze strony państwa radnych, więc wydawałoby się, że akurat to gimnazjum, ta realizacja nie 
powinna dostarczać większych trudności, ale rozumiem, że czekamy na kolegium. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czyli na kolegium będzie rozstrzygniecie, bo teraz 
wyszło tak, że opinia z Komisji Ochrony Środowiska stała się na tyle wiążąca, że nie można dalej 
realizować inwestycji, a my chcemy tego uniknąć. Część osób, która jest w Komisji Ochrony 
Środowiska jest też wśród członków Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i my te wnioski 
zaopiniowaliśmy pozytywnie i nie chcielibyśmy żeby inwestycja nie była realizowana. Wiem, że 
akurat jest problem w tym przypadku z dwoma drzewami, ale tez na tej Komisji nie uzyskaliśmy 
informacji, że mają być nasadzenia zastępcze, a pani dyrektor jest skłonna żeby takie nasadzenia 
były. Rozumiem, że będziecie jeszcze rozstrzygać. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: na tej Komisji była mowa, że w 
ramach środków z budżetu obywatelskiego, w ramach tych zadań nie było przewidziane 
nasadzenie. Natomiast, co do zasady dodatkowo takie nasadzenia są. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: problem się pojawił, ponieważ pierwszy raz w tym 
roku, dostaliśmy do zaopiniowania te wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, no 
nie mamy w Radzie komisji ds. logiki budżetowej, a przydałaby się, bo jeżeli ktoś występuje z 
wnioskiem do budżetu obywatelskiego, który ma być realizowany w gimnazjum, które za dwa lata 
wygaśnie, to z całym szacunkiem, dla mnie jest to większe marnotrawstwo środków niż, np. 
nieudolne kierowanie ośrodkiem w Grotnikach. Z całym szacunkiem dla inicjatywy społecznej. Bo 
tę samą inicjatywę można przeprowadzić w innym miejscu, z tym samym zakresem, w pobliżu, 
która daje gwarancję, że będzie wykorzystana. Później nie wiadomo, co się stanie z tym obiektem 
po gimnazjalnym stanie. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: właśnie my, zanim się rozpoczęło głosowanie i cała 
procedura, jeśli chodzi o budżet obywatelski, to dyskutowaliśmy na ten temat, że z jednej strony 
mieliśmy rozpoczynającą się procedurę budżetu, a z drugiej strony wchodzącą reformę. 
Dyskutowaliśmy, co będzie z tymi projektami i procedura, i zarządzenie pani Prezydent było 
przyjęte, więc my realizowaliśmy. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania projektów na 
gimnazja, a później głosować na te projekty, więc tutaj była kolizja, nie z winy urzędniczej tylko 
akurat zostaliśmy zastani przygotowaniami do reformy. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: i dlatego odwołuję się właśnie do tej pewnej 
logiki, która nadąża za biegiem wypadków. Bo ja nie kwestionuję wniosku. Nie obniżam 
kreatywności ludzi, którzy ten wniosek zgłaszają, tylko zmienia się rzeczywistość wokół nas a my 
staramy się tego nie dostrzegać, widzimy tylko drzewa i potrzebę wycinki bądź nasadzeń. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: akurat w tym konkretnym przypadku może problem będzie nie 
aż tak drastyczny jak w innych przykładach, kiedy wybudowaliśmy boiska, wyremontowaliśmy 
placówki gimnazjalne i będą teraz świeciły pustkami, ponieważ zgodnie z naszymi pomysłami, 



 

 13 

które były dyskutowane podczas wielu spotkań, akurat w to miejsce ma być ewentualnie 
przeniesione XX Liceum Ogólnokształcące. 

Radny p. Tomasz Głowacki: jest prośba z mojej strony, aby te rozmowy ze związkami 
zintensyfikować, ponieważ rzeczywiście ta sprawa pojawiła się dosyć nagle, mówię o przeliczniku 
dotyczącym zatrudnienia osób z obsługi i administracji, zaskoczyła wielu ludzi, którzy w tym 
momencie być może stoją z informacją, że będą musieli stracić pracę. Wierzę, że w wyniku tych 
rozmów jednak uda się doprowadzić do jakiegoś rozwiązania, więc dla dobra tych osób, jest 
prośba żeby jak najszybciej te rozmowy podjąć i żeby one się zakończyły pozytywnie. 

Druga sprawa, to chciałem zapytać o gimnazja, których dyrektorzy startują w konkursach do szkół 
podstawowych i wygrali konkurs, jak w tym momencie będzie wyglądała obsada dyrektorska w 
tych gimnazjach? Czy będą ogłoszone konkursy? Czy myślicie państwo nad jakąś inną formułą? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: rozumiem, że pyta pan o taką 
sytuację, w której obecny dyrektor gimnazjum, który przypominam jest nauczycielem, wygrywa 
konkurs do szkoły podstawowej i w związku z tym z dniem 31 sierpnia przestaje być dyrektorem 
gimnazjum. Zgodnie z ustawą, np. w Gimnazjum nr 16 należy przeprowadzić konkurs na wolne 
stanowisko dyrektorskie. 

Radny p. Tomasz Głowacki: a czy jest jakaś inna możliwość? Bo rozumiem, że na dwa lata może 
być kłopot ze znalezieniem chętnych. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: ustawa nie widzi takiego kłopotu, 
musi być konkurs. 

Radny p. Tomasz Głowacki: w przypadku braku chętnych państwo wskazują. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: najpierw musi się dobyć konkurs, a 
później w wyniku nierozstrzygniętego konkursu może organ powołać na stanowisko dyrektora. 
Jest tam jeszcze jeden zapis, że jeżeli w placówce jest zastępca dyrektora to w tym okresie 
przejściowym ustawa dopuszcza powierzenie obowiązków na czas trwania placówki. Jeśli chodzi 
o gimnazja to są gimnazja mało oddziałowe i w tych oddziałach nie ma zastępcy.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ja nikomu nie bronię możliwości awansu 
zawodowego, ale jeśli jest dyrektor gimnazjum, który w jakiejś części swojej kadencji rezygnuje z 
pracy, a chce być dyrektorem innej szkoły, to postępuje wbrew pewnej zasadzie, że z okrętu 
kapitan schodzi ostatni. I w związku z tym może nie ma przeszkód formalnych, ze nie ma w 
ustawie zapisów, albo zabrania się, ale jest jeszcze coś, co się nazywa patrzeniem z punktu 
widzenia systemu obowiązującego w tym przypadku. Bo ja rozumiem dyrektora gimnazjum, 
któremu skończyła się kadencja, który nie chce likwidować swojej szkoły za dwa lata i w związku 
z tym mówi wprost „ja będę ubiegał się o inne miejsce”. Natomiast w momencie, kiedy dyrektor 
zajmuje dane stanowisko uważam, że pójściem na pewnego rodzaju łatwiznę jest dopuszczenie do 
konkursu w innej szkole. Druga sprawa, dyrektor gimnazjum ma wystawianą ocenę. Jeżeli 
wystąpił o ocenę w trakcie swojej kadencji i ta ocena została przeprowadzona, ale z przepisów 
wynika, że można to zrobić po czterech latach i wcale nie jest powiedziane, że trzeba robić na 
żądanie dyrektora. W związku z tym ja tutaj upatruję pewne szkolne cwaniactwo w tym wszystkim 
i albo to cwaniactwo szkolne będziemy akceptować i upowszechniać, bo się może okazać, że nagle 
ze wszystkich likwidowanych gimnazjów wszyscy dyrektorzy są najlepsi. I zamiast dokończyć 
dzieła w swojej placówce będą odbierać możliwości kierowania placówką innemu dyrektorowi. 
Niekoniecznie, ja nie zarzucam niczego, co by się wiązało z niewłaściwym funkcjonowaniem 
komisji konkursowych, ale nie ma w tym wszystkim systemu, jest po prostu wielka improwizacja, 
kto szybszy ten lepszy. 
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Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: czy mamy taką informację w ilu konkursach na 
dyrektor szkoły podstawowej bierze udział dyrektor gimnazjum? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: ja mam wiedzę o tych konkursach, 
które już były. To jest na pewno Gimnazjum nr 16, nr 21, nr 7. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: rozumiem, że przepisu w ustawie nie zabraniają 
takiej możliwości? 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: przepis mówi, że jak jest wolne takie 
stanowisko to gmina ma obowiązek ogłaszać konkurs. Nie ma już tak, jak to było we 
wcześniejszej ustawie, że gmina miała prawo powierzać.  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: na własne życzenie tworzymy sobie 
podwójny problem. Raz pozbawiamy szkoły kierowanej przez dyrektora tegoż dyrektora w trakcie 
kadencji, i proponujemy innemu następcy niepełną kadencję, bo na dwa lata lub rok czasu. 
Będziemy mieli do czynienia z sytuacja taką, że nie będzie miał, kto „gasić światła” po zamknięciu 
gimnazjów.  

Radny p. Tomasz Głowacki: ale ustawa nie obliguje dyrektora do wycofania się. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: ustawa jest stworzona dla maszyn i 
obowiązuje zero jedynkowa opcja, ustawy są tworzone dla ludzi, a ludzie kierują się pewną logiką. 
Jeżeli ktoś kieruje się logika po to żeby destrukcyjnie wpływać na funkcjonowanie tych instytucji, 
które są wygaszane no to w moim przekonaniu to nie jest do końca etyczne.  

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: to, co pan mówi jest 
bardzo piękne, natomiast władze miasta od lat stosują układy kumoterskie, znajomościowe, ja już 
nie będę mówić o innych, ale głośnym takim przykładem jest SP nr 141 gdzie dyrektor, kiedy pan 
Piątkowski uciekł z PiS i przeszedł do PO i likwidował szkoły, to chciał oddać, przekazać, 
uszczęśliwi ć 141 do Poznania, to dyrektor myśląc, że sprawa jest stracona uciekł, z tonącego 
okrętu, do szkoły podstawowej na Bałutach. Oczywiście akurat w tym przypadku było to 
zbawienne, bo ten, kto przyszedł na jego miejsce jest wzorcowym dyrektorem. Jest oburzenie i w 
szkole podstawowej, do której przeszedł ten dyrektor i w gimnazjum, jest to po prostu zwyczajna 
ucieczka z tonącego okrętu, bo nawet ta wersja, która pan był łaskawy przekazać, że jakby 
kończyła się kadencja to może, to nawet wtedy jest nieetyczne, bo jeżeli jestem dyrektorem to 
odpowiadam za swoich ludzi. Powinienem ich doprowadzić do końca i ostatni zejść z pokładu. Ale 
to są naiwne wyobrażenia, a w rzeczywistości jest to, że kto ma lepsze układy w mieście, ten … 

W zeszłym roku w SP nr 190 wygrała konkurs pani, która w ogóle nie powinna być dopuszczona 
do konkursu, po tych wydarzeniach z księgowością. Została dopuszczona, dlaczego? Wszyscy 
zainteresowani wiedzą. Wygrała konkurs, potem go unieważniona. I tej samej osobie, której 
unieważniono konkurs powierzono obowiązki na rok. Doszła w tym roku do konkursu i wygrała 
go. Po co to wszystko było? Tak jak pan powiedział, nie ma żadnej jednolitej linii, nie ma żadnej 
zasady, nie ma polityki oświatowej kierującej się etyką, honorem, jest tylko układ. 

Radna p. Anna Lucińska: mam nadzieje, że w toku funkcjonowania reformy zauważymy 
potrzebę tworzenie jeszcze większej liczby szkół podstawowych i że te gimnazja będą 
przekształcane czy w miejscach obecnych gimnazjów będą tworzone podstawówki i o to apeluję 
żebyśmy się bardzo wnikliwie przyglądali jak będzie to wszystko działać w poszczególnych 
szkołach podstawowych. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: myślę, że pierwszy dowód na potrzebę tego 
bądź innego spojrzenia na przyszłość szkół podstawowych, będziemy mieli już po zamkniętej 
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rekrutacji związanej z wprowadzaniem rejonów. Z każdym kolejnym rokiem ta sytuacja będzie się 
krystalizować. Będą szkoły, z których rodzice będą wypisywać uczniów, kiedy dzieci będą miały 
kończyć lekcje o 17:00, 16:30 albo jeszcze później, na ale cóż. Dzisiaj rodzice, kiedy nie mają do 
czynienia z takim stanem rzeczy mówią, że gotowi są posyłać na trzy zmiany. Kiedy trzy zmiany 
przyjdą rodzice będą kombinować jak szybko dzieci stamtąd pozabierać i zrujnują misternie 
przygotowany plan organizacji szkoły. 

Prezes NSZZ Solidarność Łódź - Górna, Widzew p. Wiesław Łukawski: w kontekście tego, co 
pan teraz powiedział, chce zwrócić uwagę, że prezydent Trela kilka razy powiedział, że zrobi 
wszystko i zmusi wydział i dyrektorów żeby zintensyfikowali działania, żeby szkoły podstawowe 
podnosiły swój poziom. Bo był problem, dlaczego do jednych szkól dzieci idą, a do drugich nie 
idą. Chodzi o to, żeby rygorystycznie przestrzegać rejonizacji. Takie pytanie zadam bez nadziei na 
odpowiedź: co Wydział Edukacji, co władze miasta zrobiły przez te pół roku do tej chwili żeby 
nakłonić dyrektorów szkół żeby próbowały te gorsze szkoły podstawowe równać do tych lepszych. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: pan prezydent z tego, co pamiętam, to 
mówił, że wszystkie szkoły w Łodzi są dobre. Są szkoły, które z racji lokalizacji cieszą się 
większym powodzeniem, np szkoły z pływalnią. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: cieszy mnie fakt, że jeżeli nie jesteśmy 
zmęczeni merytorycznym porządkiem, to przenosimy naszą aktywność na sprawy wniesione 
i różne.  

Przewodniczący poinformował o pismach, skierowanych do Komisji Edukacji w okresie między 
posiedzeniami: 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 w Łodzi skierował prośbę o pomoc w wyłączeniu placówki 
ze wspólnej obsługi finansowo – księgowej w CUWO (DPR-BRM-II.0005.7.91.2017). 

Ustalenia: Uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie zamknęła na pewien czas dyskusję. Do 
nowelizacji może będzie można wrócić w momencie, kiedy będziemy wiedzieli jak wygląda ocena 
funkcjonowania CUWO i jak do tego odnoszą się dyrektorzy placówek, którzy do CUWO przeszli, 
bądź ci, którzy poza CUWO pozostali. Komisja wróci do tego tematu na jednym z posiedzeń w 
czerwcu. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 skierował prośbę o wsparcie działań 
zmierzających do wyrażenia zgody przez organ prowadzący na pozostawienie trzech etatów 
wicedyrektorów w ZSP nr 1 w Łodzi od 1 września 2017 r. (DPR-BRM-II.0005.7.91.2017). 

Ustalenia: Przewodniczacy zwróci się w tej sprawie do pana prezydenta. 

Powyższe pisma znajdują się w dokumentacji Komisji. 

 

Innych spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział w obradach i zamknął 
posiedzenie Komisji. 
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