
Protokół Nr 26/I/2016 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 19 stycznia 2016 r. 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 7 radnych 

obecnych   - 7 radnych 

nieobecnych   - 0 radny 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 23/XII/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. 

2. Przyjęcie protokołu nr 24/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. 

3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 
1 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2015 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi na 2016 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez 
Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, oraz przyznania 
im określonej liczby punktów – druk nr 4/2016. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego 
przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum, 
oraz przyznania im określonej liczby punktów - druk nr 5/2016. 

7. 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.  

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 
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Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 23/XII/2015 z dnia 1 grudnia 2015 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 23/XII/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 
się” przyjęła protokół nr 23/XII/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 24/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 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 24/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 
się” przyjęła protokół nr 24/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 
1 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2015 r. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że sprawozdanie zostało 
sporządzone przez sekretarza Komisji i przesłane radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy 
radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Edukacji Rady 
Miejskiej w Łodzi za okres od 1 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2015 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 
się” przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi za okres od 
1 grudnia 2014 r. do 29 grudnia 2015 r. 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi na 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że sprawozdanie zostało 
przesłane radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Radny p. Marcin Zalewski zaproponował wprowadzenie do planu pracy punktu poświeconego 
funkcjonowaniu klas i szkół sportowych. 

Do propozycji radnego M. Zalewskiego nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że omówienie zaproponowanego 
tematu mogłoby się odbyć podczas wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji 
z Komisją Sportu i Rekreacji. 

W planie pracy Komisji Edukacji na rok 2016 zostanie uwzględniony punkt w brzmieniu: 
Wspólne posiedzenie z Komisją Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
funkcjonowania klas i szkół sportowych. 

Innych uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej 
w Łodzi na 2016 rok. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła plan pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi na 2016 
rok. 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez 
Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, oraz przyznania 
im określonej liczby punktów – druk nr 4/2016. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przypomniał, że projekt uchwały opisany 
w druku nr 4/2016 został szczegółowo omówiony na ostatnim posiedzeniu Komisji. Zapytał czy 
radni zgłaszają dodatkowe pytania, czy chcą zabrać głos w dyskusji? 

Pytań nie zadano. 

Dyskusja. 

Radny p. Marcin Zalewski: „my tę dyskusję już przeprowadziliśmy na temat tych druków i tak 
naprawdę powielanie tego, co powiedzieliśmy na ostatnim posiedzeniu jest niepotrzebne. Widać, 
że w tym druku nie ma żadnej zmiany, czyli nie zostały uwzględnione żadne ze zgłaszanych 
postulatów. Więc jeżeli mogę powiedzieć w swoim imieniu to na pewno ja nie jestem w stanie 
poprzeć tego dokumentu, ale mam świadomość jak funkcjonuje nabór i nie jestem przeciwny 
temu dokumentowi. Po prostu wstrzymam się podczas głosowania.” 

Radna p. A. Lucińska zwróciła uwagę na zapis, niefortunne sformułowanie stylistyczne 
w uzasadnieniu projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zauważył, że zapis nie wpływa na jakość 
stanowionego prawa lokalnego, natomiast należy na przyszłość wziąć to pod uwagę, aby 
uzasadnienia były bardziej czytelne. 

Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem tej szkoły, oraz przyznania im określonej liczby punktów – druk nr 4/2016. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, oraz 
przyznania im określonej liczby punktów – druk nr 4/2016. 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez 
Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum, oraz przyznania 
im określonej liczby punktów - druk nr 5/2016. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przypomniał, że również projekt uchwały 
opisany w druku nr 5/2016 został szczegółowo omówiony na ostatnim posiedzeniu Komisji. 
Zapytał czy radni zgłaszają dodatkowe pytania, czy chcą zabrać głos w dyskusji? 
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Pytania. Pytań nie zadano. 

Dyskusja. 

Radny p. Marcin Zalewski powiedział, że jego uwagi zgłoszone w przypadku projektu uchwały 
opisanego w druku nr 4/2016 odnoszą się również do procedowanego projektu uchwały. 

Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem tego gimnazjum, oraz przyznania im określonej liczby punktów - 
druk nr 5/2016. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 3 głosach 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum 
prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego 
gimnazjum, oraz przyznania im określonej liczby punktów - druk nr 5/2016. 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Marcin Zalewski w związku z otrzymaniem raportu z audytu przeprowadzonego 
w Szkole Podstawowej nr 152, w którym wskazano na złe gospodarowanie środkami 
publicznymi, zapytał, jakie zostały wyciągnięte konsekwencje wobec dyrektora placówki? Jaki 
jest stopień zaawansowania prac nad programem, o którym jest mowa we wnioskach 
pokontrolnych? Jak będzie wyglądało usprawnienie gospodarowania środkami Rady Rodziców? 

Radny p. Tomasz Głowacki zapytał, na kiedy Wydział Edukacji planuje dyskusję w Radzie 
Miejskiej na temat losu planetarium? 

Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ p.  Krzysztof Jurek : „jeśli chodzi o Planetarium to 
dyskusji nie będzie jutro na sesji, bo wcześniej musielibyście państwo o tym wiedzieć. Jesteśmy 
w trakcie uzyskiwania opinii ze strony związków zawodowych, więc prawdopodobnie termin, 
który będzie podany, to jest termin na 10 lutego. Proszę pamiętać jednak, że zmieniła się ustawa 
o systemie oświaty i w związku z tym będziemy musieli poprosić pana Kuratora jeszcze raz, bo 
już jedną opinię mamy, i wtedy podejmiemy decyzję. 

Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 152 to wydaliśmy decyzję, która została rozesłana do 
dyrektorów wszystkich szkół, dotyczącą współpracy z radami rodziców. Przeprowadziliśmy 
rozmowę z dyrektorami i na najbliższej radzie konsultacyjnej będziemy rozmawiać o tym 
problemie, dlatego że on budzi pewne emocje ze strony dyrektorów, szczególnie po tym naszym 
piśmie gdzie wskazaliśmy na pewne uwarunkowania prawne. Ja bym chciał zaznaczyć, że raczej 
to jest wykładnia prawna żeby z ostrożności dyrektorzy niektóre działania podejmowali 
i zastanawiali się nad konsekwencjami, przede wszystkim dysponowania środkami finansowymi, 
które są w dyspozycji rady rodziców. Jeśli chodzi o decyzje, dot. bezpośrednio byłej dyrektor SP 
nr 152 to jest przygotowane pismo do Rzecznika Dyscypliny Finansów i ono zostało przeze mnie 
podpisane. O tym, jakie będą decyzje ze strony rzecznika, to nie umiem powiedzieć.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „to jest sprawa dość ważna i dość delikatna, byśmy też nie zrobili 
tak, że wylejemy dziecko z kąpielą i mam prośbę, jeżeli byłaby możliwość przekazania tego 
pisma, które zostało przekazane do szkół. Kwestia wydatkowania stypendiów jest najbardziej 
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dotkliwa w tej całej sytuacji. Można mieć nadzieję, że tego typu sytuacje nie będą się 
powtarzać.” 

Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ p.  Krzysztof Jurek : „to było oficjalne pismo i postaramy 
się jutro na sesji przekazać je członkom Komisji.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował o pismach skierowanych do 
Komisji: 

1) Pan Konrad Kozłowski przedstawiciel stowarzyszenia „ad Astra” skierował do radnych 
Komisji Edukacji list w sprawie Planetarium (znak: DPr-BRM-II.0005.7.2.2016). 

2) Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przekazało trzy 
raporty: raport z działalności Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP 
w pierwszym półroczu 2015/2016 (znak: DPr-BRM-II.0005.7.3.2016), raport z działalności 
Akademii Młodych Twórców w ŁCDNiKP (znak: DPr-BRM-II.0005.7.2.2016) oraz raport 
z działalności Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP (znak: DPr-BRM-
II.0005.7.2.2016). 

Przewodniczący zaproponował, aby w porządku najbliższego posiedzenia Komisji znalazły się 
dwa punkty: 

1) Organizacja opieki i wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych. 

2) Nakłady inwestycyjne na rok 2016 (wydatki jednoroczne) rekomendowane do realizacji 
w ramach rezerwy celowej zapisanej w budżecie Miasta. 

 

Innych spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


