
Protokół Nr 16/VIII/2015 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 25 sierpnia 2015 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 15/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok - druk nr 194/2015. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 195/2015. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 182/2015. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania 
stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z 
terenu Miasta Łodzi” - druk nr 184/2015. 

6. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 1 
z 2015 r. – referuje radny p. Waldemar Buda. 

7. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 2 
z 2015 r. – referuje radny p. Tomasz Głowacki. 

8. 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. 

Radni w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęli porządek obrad.  

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 15/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że protokół został przesłany 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 15/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 15/VI/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 194/2015. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały. 

Projekty uchwały stanowi załączniki nr 4 do niniejszego protokołu. 

Pytania. Pytań nie zadano.  

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok - druk nr 194/2015.  

Komisja w głosowaniu przy 7 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 2015 rok - druk nr 194/2015. 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 195/2015. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały. 

Projekty uchwały stanowi załączniki nr 5 do niniejszego protokołu. 

Pytania. Pytań nie zadano.  

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2015-2040 - druk nr 195/2015.  

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 2015-2040 - druk 
nr 195/2015. 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 182/2015. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek  omówił projekt uchwały. 

Projekty uchwały stanowi załączniki nr 6 do niniejszego protokołu. 

Pytania. Pytań nie zadano.  

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze 
Miasta Łodzi - druk nr 182/2015. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi 
- druk nr 182/2015. 
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Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania 
stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu 
Miasta Łodzi” - druk nr 184/2015. 

Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora p. Agnieszka Sińska - Głowacka omówiła 
projekt uchwały. 

Projekty uchwały stanowi załączniki nr 7 do niniejszego protokołu. 

Pytania. Pytań nie zadano.  

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla 
studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi” - druk nr 184/2015. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów 
szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi” - druk nr 184/2015. 

Ad pkt 6. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 1 z 2015 r. – referuje radny p. Waldemar Buda. 

Radny p. Waldemar Buda poinformował: skarga dotyczy działań Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 51 p. Katarzyny Lipińskiej, skarżącą jest najemca lokalu znajdującego się przy 
samej szkole. Zainteresowana zwróciła się do Urzędu Miasta o wyjaśnienie jej tytułu prawnego 
do zajmowanego lokalu w związku z chęcią przejścia na emeryturę i otrzymała odpowiedź, iż 
umowa ma charakter umowy na czas nieokreślony i ten wynajem jest stabilny, nie ma żadnego 
zagrożenia w związku z jej przejściem na emeryturę. Mimo wszystko zainteresowana chciała 
zweryfikować to stanowisko o opinię prawną, którą w tej sprawie wydała kancelaria i w tym 
zakresie zwróciła się do pani dyrektor ażeby taka opinie wydała. W związku z odmową 
udostępnienia tej opinii prawnej wniosła skargę na panią dyrektor. Skargę proponuję uznać za 
bezzasadną z jednego prostego względu, opinia prawna sporządzona w ramach tej konsultacji nie 
jest informacją publiczną, która podlega upublicznieniu w tym trybie, zatem nie było obowiązku 
jej udostępnienia na wniosek zainteresowanej i z tego względu pani jej nie otrzymała i skarga jest 
bezzasadna. 

Pytania. Pytań nie zadano.  

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie skargi p. …………….. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi - 
druk BRM nr 135/2015. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały w sprawie skargi p. ……………. na działanie 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Łodzi - druk BRM nr 135/2015. 

Po uzyskaniu opinii prawnej projekt zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Łodzi z prośbą o skierowanie go pod obrady sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

Ad pkt 7. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 
2 z 2015 r. – referuje radny p. Tomasz Głowacki. 

Radny p. Tomasz Głowacki poinformował: „skargę wnieśli p. …………, na działanie 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 123 w Łodzi. Rodzice wnosili, cytuję: oskarżam panie, 
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chodzi o dyrektora i wicedyrektora, za mobbing fizyczny i psychiczny na moim dziecku, robienie 
z mojego syna potwora i małego świra, doprowadzając moje dziecko do silnych reakcji 
nerwicowych na terenie przedszkola, zarzucam paniom brak kompetencji w budowaniu relacji 
nie tylko z dzieckiem, ale także z rodzicami, nauczycielami, brak konstruktywnej współpracy, 
szukanie winnych oraz przerzucanie winy za własną arogancję i nieudolność na rodziców oraz 
oskarżam panie za groźby pod adresem dziecka i rodziców.  

Ustalono, że syn Skarżących od drugiego roku życia jest pod opieką psychologów i terapeutów z 
placówek publicznych i prywatnych (mimo prośby pani wicedyrektor – wychowawczyni chłopca, 
rodzice nie przekazywali opracowywanych tam opinii i zaleceń do pracy z dzieckiem).  

Do Przedszkola Miejskiego nr 123 uczęszczał od roku szkolnego 2012/2013. Sytuacje 
konfliktowe z udziałem dziecka i jego rodziców rozpoczęły się od listopada 2014 r. Chłopiec nie 
radził sobie ze swoimi emocjami, co wyrażało się w głośnym zachowaniu, krzykach, rzucaniu 
zabawkami, przewracaniu mebli przedszkolnych, agresji słownej i fizycznej skierowanej wobec 
innych dzieci, a nawet wobec dorosłych, pracowników placówki.  

Dyrektor oraz inni pracownicy przedszkola podjęli konkretne kroki, mające na celu poprawę 
zachowania chłopca, np: rozmowy indywidualne z dzieckiem i rodzicami, które nie były proste 
bo czasami umówienie takiej rozmowy trwało kilka miesięcy, zaangażowanie dziecka do różnych 
konkursów celem podniesienia poczucia własnej wartości, prowadzenie zajęć terapeutycznych, 
uczestnictwo wychowawczyni dziecka w doskonaleniu zawodowym w zakresie pracy 
z dzieckiem agresywnym. 

Ponieważ te działania nie przynosiły oczekiwanych skutków pani dyrektor przeniosła dziecko na 
jeden miesiąc do innej grupy, ale sytuacja się nie poprawiła. Dlatego też pani dyrektor zwróciła 
się na piśmie do Skarżących o konsultacje psychologiczno – pedagogiczną w celu zaplanowania 
terapii dla syna, a gdyby rodzice się na to nie zgodzili to dyrektor miał zwrócić się do kuratora 
sądowego o wgląd w sytuację rodzinną chłopca. Skarżący potraktowali to jako groźbę wobec 
nich i trzy dni później w dniu 28 maja 2015 r. wypisali dziecko z przedszkola.  

Wydział Edukacji UMŁ skierował sprawę do Łódzkiego Kuratora Oświaty celem rozpatrzenia jej 
w obszarze nadzoru pedagogicznego, a w ramach działań doraźnych pani dyrektor została 
zobligowana do ustalenia harmonogramu kontroli pracy pani wicedyrektor pod kątem 
dydaktycznym i wychowawczym oraz skierowania jej na szkolenia z  zakresu pracy z dzieckiem 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i współpracy z  rodzicami. 

Tak więc, powyższe ustalenia nie potwierdzają zarzutów stawianych przez Skarżących wobec 
dyrektora i wicedyrektora. 

Ponadto należy zauważyć, iż w przedmiotowej skardze nie może być mowy o mobbingu, gdyż 
zgodnie z art. 94 § 2 Kodeksu pracy Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące 
pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie 
go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, a syn Skarżących w takiej roli nie 
występował. 

Biorąc pod uwagę powyższe, skargę uznaje się za bezzasadną. 

Pytania. Pytań nie zadano.  

Dyskusja. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie skargi p. ……………. na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 123 w Łodzi 
- druk BRM nr 128/2015. 
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Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła projekt uchwały w sprawie skargi p. ………………. na działanie 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 123 w Łodzi - druk BRM nr 128/2015. 

Po uzyskaniu opinii prawnej projekt zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Łodzi z prośbą o skierowanie go pod obrady sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego posiedzenia Komisji przewodniczący poprosił dyrektora 
Wydziału Edukacji o zaprezentowanie nowej struktury Wydziału i omówienie dokonanych 
zmian. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek  poinformował: od 1 lipca udało nam się 
przeprowadzić reorganizację Wydziału Edukacji, w wyniku, której zostały podzielone nowe 
obowiązki i w tej chwili struktura przedstawia się następująco: 

Pan Krzysztof Jurek - dyrektor Wydziału Edukacji oraz trzech wicedyrektorów, którzy 
odpowiadają za poszczególne komórki: 

Pani Berenika Bardzka – nadzoruje Oddział Ekonomiczny; 

Pani Dorota Gryta – nadzoruje Oddział ds. Szkolnictwa Niepublicznego, Zespół ds. Kształcenia 
Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego; 

Pani Małgorzata Świecka – nadzoruje Oddział Organizacji Szkół Publicznych oraz Oddział 
Organizacyjno – Administracyjny. 

Zaszły też zmiany, jeśli chodzi o kierowników i koordynatorów zespołu i tak:  

Pani Hanna Belke–Markiewicz – koordynator Zespołu ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki 
i Organizacji Wypoczynku; 

Pan Jarosław Pawlicki – koordynator Zespołu Wychowania Przedszkolnego; 

Pani Karolina Południkiewicz - p.o. kierownika Oddział ds. Projektów i Inwestycji. 

Powołany został Zespół ds. Kontroli Finansowej, na czele którego jest p. Hanna Skłodowska oraz 
Samodzielne Stanowisko ds. Analiz, które bezpośrednio podlega dyrektorowi Wydziału.  

Pytań nie zadano. 

Radny p. Marcin Zalewski poprosił, aby przy przygotowywaniu podsumowania z organizacji 
wypoczynku letniego, uwzględnić liczbę młodzieży gimnazjalnej i jak to wygląda w zestawieniu 
z latami poprzednimi. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że kolejne spotkanie odbędzie 
się 8 września i mogłoby być poświęcone temu, co zostało poruszone na poniedziałkowym 
posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji. Otóż na tym posiedzeniu gościło prezydium Łódzkiej 
Rady Sportu i gro wniosków przedstawionych dotyczyło funkcjonowania sportu w szkole 
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, chodzi oczywiście o funkcjonowanie klas 
sportowych. System funkcjonowania klas sportowych to jest system na styku Wydziału Edukacji 
i Wydziału Sportu, ale warto zastanowić się jak edukacja może wspierać upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży właśnie poprzez system klas sportowych, z jednej strony, a z drugiej 
strony, jakie są bariery, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie tych klas powołanych do 
życia przed kilkunastu laty. Jeśli członkowie Komisji Sportu uznają za zasadne by wziąć udział 
we wspólnym posiedzeniu, jak to miało miejsce w przypadku Gimnazjum nr 15 przy 
ul. Sowińskiego to wtedy połączymy nasze siły. Chciałbym, aby temat był kontynuowany, bo rok 
szkolny się rozpoczyna i warto byłoby również nad tą aktywnością łódzkiej oświaty się przez 
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moment zatrzymać, porozmawiać i ewentualnie ustalić, co razem możemy dla dobra tego 
systemu szkolenia w ramach klas sportowych zrobić. 

Radny p. Waldemar Buda chciałbym prosić o uwzględnienie w porządku kolejnej Komisji 
tematu, dot. lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych. Otrzymuje informacje, z których 
wynika, że osobom zajmującym taki lokal proponuje się zamianę lokali, w niektórych 
przypadkach grozi, że się wypowie umowę. Z czego to wynika? Czy to jest nowa polityka 
Wydziału żeby tych ludzi usuwać? W wielu przypadkach jest to krzywdzące. Osoby przez lata 
pracy w szkole zajmowały mieszkania służbowe, zakładowe, a teraz każe się im je opróżniać. Co 
się dzieje w tej sprawie? 

Radna p. Małgorzata Bartosiak proszę o uwzględnienie w porządku obrad informacji na temat 
podsumowania naboru do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów, bo z tego, co pamiętam szkoły 
podstawowe zostały omówione przed wakacjami, natomiast te dwa typy szkół nie. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że ten temat można ująć 
w porządku Komisji w dniu 22 września. Natomiast 6 października 2015 r. komisja będzie gościć 
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o godzinie 12:00 i zostaną omówione sprawy związane 
z jakością kształcenia w naszym mieście widzianą przez OKE, zapoznamy się ze specyfiką tej 
instytucji. Termin został ustalony z panią dyrektor OKE i proszę Wydział Edukacji o jego 
uwzględnienie. 

Radny p. Tomasz Głowacki w myśl tego, o czym powiedziała pani radna Bartosiak prosiłbym 
o rozszerzenie tego punktu o szkoły podstawowe, zwłaszcza o klasy pierwsze. Konkretnie o takie 
informacje o ile oddziałów jest więcej klas pierwszych, które szkoły muszą pracować na zmiany, 
czyli brakuje sal lekcyjnych. 

Jaki jest stan prac remontowych w MOW nr 1? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek  prosiłbym pana przewodniczącego żeby 
informacje o akcji letniego wypoczynku przełożyć na późniejszy termin, dlatego że nie zdążymy 
zebrać sprawozdań ze szkół. 

Natomiast, jeśli chodzi o MOW nr 1 to w tej chwili jest zakończony kosztorys i dokumentacja 
oraz trwa przetarg na remont łazienek i za chwilę będziemy uruchamiali kwotę 500 000 zł, 
o których mówiliśmy. W tym roku będzie remont sanitariatów i będziemy chcieli wymienić cały 
środek i zakupić nowe meble. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak czy 
pływalnia w Szkole Podstawowej nr 190 zostanie oddana na 1 września? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek  nie ma takiej szansy, może w październiku. 

Innych spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że posiedzenie Komisji 
odbędzie się 8 września. Podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie 
Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


