
Protokół Nr 35/V/2016 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 24 maja 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 33/IV/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Przyjęcie protokołu nr 34/V/2016 z dnia 10 maja 2016 r. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk nr 166/2016.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 78/2016. 

5. Informacja Wydziału Edukacji nt. akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z łódzkich 
szkół. 

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. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 33/IV/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 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 protokołu nr 33/IV/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



 

 2 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokołu nr 33/IV/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 34/V/2016 z dnia 10 maja 2016 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 protokołu 34/V/2016 z dnia 10 maja 2016 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokołu 34/V/2016 z dnia 10 maja 2016 r. 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk nr 166/2016.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak poinformowała, że projekt zawiera 
autopoprawkę i omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok - druk nr 166/2016.  

Komisja w głosowaniu przy 6 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 2016 rok - druk nr 166/2016.  

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 78/2016. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski z upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Lodzi p. Tomasza Kacprzaka przedstawił projekt uchwały. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 78/2016. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 78/2016. 

Ad pkt 5. Informacja Wydziału Edukacji nt. akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
z łódzkich szkół. 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz poinformowała: 
„tegoroczne lato w mieście to przede wszystkim zajęcia półkolonijne i w 27 szkołach podstawowych 
przygotowaliśmy 2115 miejsc. Dodatkowo półkolonie po raz pierwszy organizować będą specjalne 
ośrodki szkolno – wychowawcze w tym prowadzone będą kolonie integracyjne w ośrodku na 
ul. Krzywickiego i tam mamy łącznie w obu ośrodkach mamy łącznie 120 miejsc. Tradycyjnie 
cztery placówki pracy pozaszkolnej około 480 być może do 500 miejsc i w tym roku uruchomiliśmy 
18 boisk, które wybudowane były w ramach budżetu obywatelskiego i dla nich przygotowujemy 
zajęcia stałe. Zbudowaliśmy ofertę dla 270 dzieci. Oprócz tego w sierpniu będzie prowadzone tzw. 
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pogotowie wakacyjne, to będą zajęcia otwarte, prowadzone przez CZP nr 1 i w tym pogotowiu 
mamy przygotowanych 400 miejsc. W sumie przygotowaliśmy ofertę dla 3,5 tysiąca dzieci. Oprócz 
tego mamy również ofertę dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. To są dzieci, które 
wymagają szczególnej rehabilitacji i szczególnych zajęć. Są to cztery ośrodki, w których 
prowadzone są WWR, czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju i to są szkoły na ul. Plantowej, 
Niciarnianej, Siarczanej i Dziewanny. Liczymy, że możemy przyjąć na WWR około 120 uczniów. 
Oprócz tego dzieci najmłodsze, dzieci ze szkół podstawowych skorzystają z formy wyjazdowej 
wypoczynku, czyli pojadą do Grotnik. Organizatorem tego wyjazdu jest ZEAS i w tym roku jest 
o 50 miejsc więcej, do tego wyjazdy te są nieodpłatne. Kluczem do rozdawania kar szkołom, które 
będą mogły wysyłać te dzieci była liczba stypendiów socjalnych, czyli tam gdzie szkoły wypłacają 
najwięcej stypendiów socjalnych dostały najwięcej kart. Jeżeli chodzi o półkolonie to odpłatność 
rodziców wynosi 10 zł za 1 dzień i są to pieniądze związane z wyżywieniem. W tym roku zmianie 
uległa wysokość kwot, którą płacimy wychowawcom. W zeszłym roku to było 1 000 zł, w tym roku 
to jest 1 800 zł brutto za turnus, czyli za dwa tygodnie. Również więcej płacimy kierownikom 
półkolonii i to są kwoty od 2 000 zł do 2 500 zł, w zależności od liczebności grup. Dzięki decyzji 
państwa radnych w tym roku dzieci, które będą przebywały na półkoloniach nie będą ponosiły 
kosztów przejazdów autobusami i tramwajami.” 

Pytania i dyskusja. 

Radna p. Małgorzata Moskwa - Wodnicka: „czy w sytuacji, gdy zabraknie miejsc i dzieci są 
wpisywane na listę rezerwową to będziecie jakoś zaradzać temu problemowi?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „oczywiście będziemy 
zaradzać, tylko muszę powiedzieć, że stan zapisów na 23 maja wygląda w ten sposób, że właściwie 
najgorzej jest na Bałutach, bo wyczerpano już 90% miejsc. Może zdarzyć się tak, że gdy w danej 
placówce zabraknie miejsc to jest szkoła obok czy placówka obok, a jeśli sytuacja byłaby zupełnie 
krytyczna to oczywiście będziemy musieli pomyśleć nad utworzeniem ewentualnie jeszcze jednej 
grupy.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa - Wodnicka: „rozumiem, że takie sytuacje miały miejsce również 
w ubiegłym roku, że dzieci były wpisywane na listę rezerwową” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „tak, takie sytuacje się 
zdarzały.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy został sprawdzony stan obiektów, na których będą prowadzone 
zajęcia?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji stan obiektów, punktów kolonijnych i półkolonijnych należy 
do kompetencji Kuratora Oświaty, ale niezależnie od jego kompetencji my również to sprawdzamy.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy w zakresie włączenia organizacji pozarządowych w działania 
kolonijne istnieje możliwość współpracy czy porozumienia między Urzędem Miasta? Wielokrotnie 
wspominaliście, że jest problem w zebraniu kadry opiekunów, wychowawców.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „od strony formalnej 
nie ma jakiś przeszkód. Natomiast jak to zrobić w sensie prawnym, jaka procedurę prawną 
należałoby zastosować to należałoby się zastanowić.” 
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Radny p. Marcin Zalewski: „proponuję się zastanowić, bo to już nie jest pierwsza dyskusja, która 
dotyczy braków kadry i braku chętnych. Podnoszenie płac jest jakąś zachętą, ale z mojego 
doświadczenia działań w organizacjach pozarządowych wynika, że nie zawsze organizacja jest 
chętna do zorganizowania w 100% kolonii, ale może udostępnić swoje kadry przy porozumieniu 
z Miastem. Sugeruję, aby przedyskutować to z Wydziałem Prawnym. Oczywiście to już dotyczyłoby 
przyszłorocznych ferii zimowych.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „być może jeszcze 
tegorocznych letnich, dlatego że uruchomiliśmy 18 boisk, zachęcamy dyrektorów do tego żeby te 
boiska otworzyli, zachęcamy do tego żeby prowadzili zajęcia, natomiast dyrektorzy zgłaszają nam 
taki problem, że nie bardzo mogą sobie poradzić z trenerami, opiekunami na tych boiskach.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy ubezpieczenie uczestników jest po stronie organizatora?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „ubezpieczenie jest po 
stronie miasta. Rodzice płaca tylko i wyłącznie 10 zł za wyżywienie. Na ogół było tak, że to 10 zł 
było przeznaczone na posiłek i reszta 2,50 zł, 2,60 zł czasem 3zł to były bilety MPK. W tym roku te 
kwoty się uwalniają, w związku z tym myślę, że ten program będzie atrakcyjniejszy.  

Jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca programu, mianowicie każdy z organizatorów półkolonii 
w tym roku otrzymuje 1 500 zł na turnus, na zabezpieczenie kosztów programowych i oprócz tego 
700 zł na grupę. Czyli, mamy nadzieję, że dzieci będą naprawdę ciekawie spędzały czas i będą 
zadowolone.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy zobowiązaliście organizatorów do informowania służb 
medycznych lub czy organizatorzy mają obowiązek zatrudnienia osoby, opiekuna medycznego lub 
osoby z uprawnieniami?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „te sprawy reguluje 
rozporządzenie Ministra w sprawie organizacji wypoczynku. Więc organizatorzy muszą dokładnie 
krok po kroku iść wyznaczonym przez ministra torem, w tym między innymi są sprawy związane 
z opieką medyczną.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „typowanie szkół jest na zasadzie, która szkoła jest chętna. 
Ja wspominałem przy akcji zimowej, że troszkę to nam się rozjechało z zapotrzebowaniem, 
chciałem zapytać, jaki jest podział na dzielnice, ile mamy szkół na poszczególnych dzielnicach, jeśli 
możemy operować tymi kategoriami?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „na terenie Widzewa 
będziemy mieli 8 organizatorów, na Bałutach – 7 organizatorów, na Górnej – 6, na Polesiu – 6 
i w Śródmieściu – 6 oraz dwa 2 ośrodki specjalne szkolno – wychowawcze.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „ja pytam w kontekście Bałut, bo to jest największa dzielnica, a jest 
porównywalna z małym Śródmieściem. Nie mam wykazu szkół, czy to są szkoły z Teofilowa 
i Radogoszcza, czy nie ma żadnej?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „to są następujące 
szkoły: nr 3, 35, 55, 61 i CZP, które jest organizatorem półkolonii w trzech miejscach, tj. ogród 
jordanowski na ul. Traktorowej, SP nr 153 no i siedziba centrum na ul. Zawiszy.” 
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Radny p. Tomasz Głowacki: „jeżeli przyjmujemy taka formę organizacji to trzeba się liczyć z tym, 
że niekoniecznie to potem będzie wychodziło naprzeciwko zapotrzebowaniu danego osiedla czy 
części miasta.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „nie jest to wbrew 
pozorom taka łatwa sprawa i to nie chodzi o to, że dyrektorzy jakoś niechętnie podchodzą do 
sprawy, tylko chodzi o to, że jak wiemy czas wakacji to jest czas remontów w szkołach. I są 
dyrektorzy, którzy chętnie zorganizowaliby półkolonie, ale nie mogą, bo albo mają remonty, albo 
mają inne inwestycje, co powoduje, że oni technicznie nie są w stanie tego zorganizować. 
W związku z tym zgłaszają się te szkoły, które mogą odpowiedzialnie i bezpiecznie te półkolonie 
zorganizować. W tym roku chodziło o szkołę na ul. Pomorskiej nr 175, która chciała zgłosić się do 
półkolonii, ale ma olbrzymi remont. Czasami tak jest, że wiemy o dużym zapotrzebowaniu w danym 
miejscu, ale z powodów technicznych nie możemy tego zrobić.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „czy ma pani podział na dzielnice tych boisk?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „we wszystkich 
edycjach budżetu obywatelskiego powstało dotychczas 18 boisk. Zwróciliśmy się do dyrektorów 
szkół, przy których są te wszystkie boiska, z prośbą o to, że mamy zarezerwowane pieniądze dla 
trenerów i prosimy o zgłaszanie się do prowadzenia zajęć dla dzieci w czasie wakacji. Dyrektorzy, 
z powodu, o którym już mówiłam, nie zawsze są w stanie zapewnić kadrę mają czas do najbliższego 
poniedziałku. Te boiska są rozłożone nierównomiernie w mieście, bo budżet obywatelski jakby nie 
pozwala na to żeby planować na Górnej tyle, a na Widzewie tyle. Natomiast wszystkie boiska 
i wszyscy organizatorzy wypoczynku są podani na naszych stronach internetowych w zakładce - lato 
w mieście.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „w jakich godzinach będzie obecny trener osiedlowy?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „jeżeli chodzi o boiska 
z budżetu obywatelskiego to mamy zabezpieczone, płaci się tak, pół roku pół etatu, ale z 40 godzin, 
nie z etatu nauczycielskiego tylko z etatu z kodeksu pracy. Czyli każdy trener pracuje 4 godziny 
w ciągu dnia, co normalnie, nie w okresie wakacyjnym, w zupełności wystarcza. Na czas wakacji 
chcemy to pół etatu podnieść do etatu, czyli 8 godzin będzie trener na boisku.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „a w sytuacji niepogody?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „w sytuacji niepogody 
trener będzie musiał się gdzieś schować i pewnie dzieci nie przyjdą.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „czy wtedy sale gimnastyczne będą udostępnione?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „w tych szkołach, które 
są organizatorami półkolonii, tak.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „a tam gdzie te boiska?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „nie, dlatego że mamy 
dosyć skromny budżet i w porównaniu z tym ile inne miasta przeznaczają na wypoczynek dzieci to 
naprawdę mamy bardzo skromny budżet więc nie możemy już tego zrobić, bo nie starczy nam 
środków.” 
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Radny p. Tomasz Głowacki: „a jak to wygląda w innych miastach?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „podam przykład 
Krakowa, który najbardziej nas zabolał, bo tam na samo lato w mieście przeznaczono 1 000 000 zł, a 
na wyjazdy 770 000 zł.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „a czy znane są pani kierownik źródła tego 
miliona w Krakowie?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „niestety nie umiem 
odpowiedzieć na to pytanie.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „to są pieniądze poza edukacyjne.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „Warszawa ma 
9 000 000 zł, ale to się nie porównujemy, Gdańsk 1 200 000 zł na samo lato, a my mamy 797 094 zł, 
z czego 200 000 zł jedzie do Grotnik, czyli tu w mieście mamy trochę ponad 500 000 zł.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „przysłuchiwałem się wypowiedzi pani 
kierownik i porównuję ją z wypowiedzią udzieloną przez radio i tam duży nacisk kładziono na tzw. 
wolontariat. Miarą sprawdzenia aktywności organizacji pozarządowych, o których mówił pan 
Przewodniczacy Zalewski, jest właśnie wolontariat, który podobno był najważniejszym argumentem 
ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki z miasta. I dzisiaj, kiedy możemy prosić 
o wolontariat do zrealizowania tegoż projektu w oparciu o szkoły to się okazuje, że wolontariatu 
jednak nie ma. Zatem duch aktywności społecznej zaginął. Myślę, że kierunek, o którym mówimy 
już od kilku edycji jest dobrym kierunkiem, bo tak naprawdę płacimy kadrze wykwalifikowanej, 
kadrze przygotowanej, kadrze cieszącej się zaufaniem dzieci i młodzieży, bo te same koszty 
personalne ponosiliśmy w przypadku organizacji pozarządowych, a niestety z doborem kadrowym 
bywało wtedy różnie. Ubolewam tylko jeszcze nad faktem, że nie udało nam się na odpowiednim 
poziomie zachować możliwości wyjazdowego wsparcia łódzkich dzieci, bo kiedyś walorem 
szczególnym dla Łodzi było to, żeby wysłać na dwutygodniowy bądź trzytygodniowy pobyt 
w innych rejonach Polski młodzież, która praktycznie poza wsparciem ze strony budżetu miasta nie 
miała nigdy okazji wyjechać w wieku szkolnym po za granice Łodzi i myślę, że to będzie powodem 
czy motorem naszych działam w kontekście przyszłorocznej akcji letniego wypoczynku, że na równi 
z zabezpieczeniem akcji pobytu w mieście będziemy również mogli wesprzeć najbardziej 
potrzebujących w akcji letniego wypoczynku po za granicami Łodzi.  

Chciałem podziękować Wydziałowi Edukacji za dobre przygotowanie organizacyjne i dobry PR 
wokół tego przedsięwzięcia. Skoro po nagłośnieniu medialnym w niespełna tydzień mamy już 
wyczerpane listy, to trzeba się zastanowić jak z tym problemem się uporać. 

Czy rozważany jest wariant taki, żeby po za tą dwudziestką w turnusie, w jednej grupie można było 
przyjąć więcej dzieci, tak jak liczy to klasa, 25 osób.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „mamy niestety 
kaganiec ustawowy w postaci rozporządzenia ministra, gdzie wyraźnie jest określona liczba dzieci 
w grupie i w związku z tym wynika z tego liczba wychowawców na grupę, także to są koszty dosyć 
poważne takiego zwiększania. My przyjęliśmy 15 dzieci i dajemy jednego wychowawcę na grupę, 
bo tak pozwala nam rozporządzenie. Rozporządzenie mówi również w ten sposób, że jeżeli to są 
dzieci młodsze, czyli do 10 roku życia, to nie można przekroczyć liczby 15 dzieci. Są sytuacje takie, 
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że grupy są mieszane, jest trochę dzieci młodszych, trochę starszych, dyrektorzy ustawiają to dosyć 
ruchomo, ale zasada jest taka, że jedna grupa, jeden wychowawca.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „a jak będzie wolontariat i będzie dwóch 
wychowawców? To w takim razie popularyzujemy akcję wolontariuszy na akcję wypoczynku dzieci 
w Łodzi.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy w każdej dzielnicy udało się zapewnić miejsce basenowe?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „z basenami jest dosyć 
poważna trudność, która wynika z tego, że tak jak szkoły może być na nich remont, i jak 
rozmawialiśmy na temat SP nr 190 tam basen musi być przeczyszczony i to w czasie wakacji.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „ten basen, który dopiero otworzyliśmy?” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „istnieje konieczność wymiany wody.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „dlatego dajemy 
pieniądze na program, żeby dzieci mogły korzystać z basenów atrakcyjnych, profesjonalnych, z Fali 
i innych.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „któryś już raz dyrekcja Wydziału Edukacji stwierdza już problem, 
jeżeli chodzi o brak kadry. Wszystkie słowa, które pan powiedział na temat wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej, która jest zapraszana regularnie do udziału w tym przedsięwzięciu, oczywiście 
zgadzam się, że są przygotowani, lubiani, itd., ale przygotowana kadrę w Łodzi też mamy, 
niekoniecznie sformalizowaną w formie nauczycieli, bo jest to inaczej skonstruowane i nie zawsze 
osoby, które przez cały rok szkolny pracują woluntarystycznie chcą w wakacje także spróbować 
zarobić, to jest kwestia komunikacji. W mniejszym stopniu realizujemy wypoczynek wyjazdowy 
w związku z tym ci ludzie są. Niekoniecznie musimy wymagać od organizacji pozarządowych, że 
jeżeli pracują w ciągu roku i często pracują woluntarystycznie i my mamy potrzebę zatrudnienia 
kogoś w kadrze, bo nie mamy nauczycieli, którzy byliby chętni, to wykorzystajmy tę lukę i dajmy 
też możliwość naszym mieszkańcom, którzy chcieliby się włączyć w te akcje i wesprzeć miasto 
w tym zakresie, żeby też mogli skorzystać z tej okazji.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „w przypadku krytych pływalni chcę zwrócić 
uwagę na fakt, że zatrudnieni tam pracownicy gremialnie korzystają z możliwości, jakie stwarzają 
im akweny otwarte i w związku z tym albo świadczą usługi na miejscu, na Stawach Jana, albo 
w Arturówku, na Stawach Stefańskiego albo wyjeżdżają na akweny na północ kraju, głównie na 
Pojezierze Mazurskie i nad morze. Mielibyśmy z ratownikami więcej problemu niż 
z wychowawcami nawet gdyby byli wykwalifikowani. 

Trzymamy kciuki, jako komisja, aby akcja letniego wypoczynku w Łodzi przebiegła jak najlepiej 
w Łodzi od strony organizacyjnej i programowej i oczywiście bez żadnych nieszczęśliwych 
wypadków. Łódzka młodzież jest ubezpieczona w szkołach od nieszczęśliwych wypadków, a szkoły 
od odpowiedzialności cywilnej przez 24 h na dobę i wszystkie 365 dni w roku, w związku z tym 
dodatkowe ubezpieczenie jest zabezpieczeniem jeszcze alternatywnym dla tego, które obowiązuje 
przez cały rok, jeśli idzie o ubezpieczenie nw i oc.” 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „jeśli chodzi o nabór do szkoły na Retkini, gdzie się 
nie udało utworzyć klasy pierwszej, czy tam się sytuacja zmieniła?” 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „na ten moment nic się nie zmieniło.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „czyli rodzice będą przenosić dzieci do innych 
szkół?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „tak.” 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „prosiłam o informacje, wytyczne na temat ośrodków 
egzaminacyjnych w szkołach, było podobno jakieś pismo czy rozporządzenie, czy zalecenie i na 
poprzedniej Komisji nie dostałam informacji, czy może dzisiaj otrzymam?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „w natłoku spraw, które państwo zgłaszają, ja 
sobie nie przypominam, czy mogłaby pani radna sprecyzować, o co chodzi?” 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „rozmawialiśmy o centrach egzaminacyjnych, o CKU i o tym, 
w jakich miejscach miałyby się odbywać egzaminy zawodowe i wtedy pan dyrektor powiedział, że 
są jakieś dokumenty, jakieś wytyczne, zarządzenia mówiące gdzie takie centra egzaminacyjne mają 
funkcjonować i w jaki sposób. Wtedy pan dyrektor powiedział, że przygotuje informacje na kolejną 
komisję. Jeżeli by była możliwość przygotować jutro na sesje to będę wdzięczna.” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „pozwolę sobie odczytać to w protokole 
i zobaczyć, jaki był kontekst tej wypowiedzi. Ja pamiętam to trochę inaczej, ale sprawdzę na kolejną 
komisję.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „chciałem wrócić do pytania o system rozdziału przedszkoli na dyżury 
wakacyjne. W jaki sposób dokonano rozdziału przedszkoli dyżurujących na danej dzielnicy?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „jeśli chodzi o system rozdziału między 
przedszkola, które będą remontowane to braliśmy pod uwagę …” 

Radny p. Marcin Zalewski: „chodzi mi o te działające.” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „jutro udzielę takiej odpowiedzi.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „jeśli chodzi o zatrudnienie w ŁCDNiKP to z jakiego powodu jest 
ograniczona ilość metodyków na przyszły rok?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „sytuacja związana z ŁCDNiKP, wiąże się 
przede wszystkim z tym, jaki jest stan zatrudnienia w poszczególnych przedmiotach. Liczba 
doradców w poszczególnych przedmiotach jest nierównomierna i w związku z tym poprosiliśmy 
pana dyrektora o to, żeby zastanowił się nad reorganizacja przynajmniej częściową, tym bardziej, że 
części tych osób kończą się umowy o pracę. Poprosiliśmy o to żeby przeanalizował, jakie są 
potrzeby.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy z tego spotkania jest konkluzja, że każdy dział będzie miał 
metodyka?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „na pewno każdy dział będzie miał metodyka, 
natomiast mamy sytuację taką, że w poszczególnych przedmiotach mamy nierównomiernie 
rozmieszczonych doradców. Bywa tak, że jest po czterech doradców do jednego przedmiotu, mimo 
iż przedmiot nie jest w zwiększonym wymiarze tak, jak język polski i matematyka, a bywają takie 
sytuacje, że w przedmiocie, który jest w dużym wymiarze mamy niewielu doradców. Więc tu 
decyzję pozostawiamy panu dyrektorowi, natomiast uważamy, że tak nie powinno być.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy planowane jest dodatkowe zatrudnienie na ul. Żeromskiego?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „nie jest planowane, nie będziemy w tym roku 
zwiększać, nie będziemy przesuwać, nie ma takich planów.” 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „w międzyczasie pani radna znalazła fragment 
w protokole, proszę o odczytanie.” 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „pan dyrektor powiedział, cyt. „przypominam, że stanowisko 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jest takie, że te centra 
mają być w szkołach. I to wielokrotnie było wyrażane.” I ja poprosiłam wtedy o taką opinię na 
piśmie.”  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „zdaje się, że w tej konferencji 
uczestniczyliśmy razem, kiedy pani dyrektor Zakrzewska wypowiadała się, że jest ona 
zwolennikiem tego żeby centra egzaminacyjne były w szkołach. Powtórzyłem tylko to, co 
powiedziała pani dyrektor Zakrzewska.” 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „ale to była opinia pani dyrektor Zakrzewskiej, jednego dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Opinia, a nie odgórna opinia Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, jak ma to funkcjonować. Rozumiem, że jednak nie ma wymogu ministerialnego, 
ani CKE żeby centra egzaminacyjne były lokalizowane w szkołach. Nie ma takiego wymogu. Bo 
wtedy pan dyrektor mówił jasno i wyraźnie.” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „ja mówiłem o sytuacji, która została 
zaprezentowana przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i pamiętam dokładnie te 
słowa. Natomiast musiałbym najpierw zapoznać się z tym dokumentem, a później się do tego 
odnieść.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „myślę, że trzeba sprawdzić 
w rozporządzeniach przewodniczącego CKE czy takie dyspozycje zostały wydane czy nie, czy są 
sugestie czy nie, i ten temat zostanie rozstrzygnięty.” 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „kontynuując to, o co pytał radny Zalewski, czy ja dobrze 
zrozumiałam, że jeżeli chodzi o Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego jest propozycja zwalniania tylko doradców metodycznych? Nie ma propozycji 
zwalniania konsultantów?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „jeśli chodzi o sprawy związane z Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, to sprawa ta była rozważana 
z dyrektorem Centrum i na ten moment na tym bym poprzestał.” 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „tak, ale pan dyrektor powiedział, że to dotyczyło tylko 
i wyłącznie doradców metodycznych.” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „dawałem tylko przykład doradców 
metodycznych.” 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „czyli to dotyczy nie tylko doradców, to dotyczy również 
konsultantów, dotyczy specjalistów, i dotyczy również  nauczycieli.” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „to dotyczy wszystkich pracowników 
Łódzkiego Centrum. Rozmawialiśmy z panem dyrektorem i pan dyrektor zobowiązał się do tego, że 
w konsultacji z Wydziałem Edukacji będzie przyglądał się jak wygląda zatrudnienie w Łódzkim 
Centrum.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „na jakim etapie jest podział środków na podwyżki dla pracowników 
administracji i obsługi?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „mamy wszystko uzgodnione, nie mamy 
jednego tylko punktu, który jest spornym między związkami zawodowymi a Wydziałem Edukacji. 
Dokumenty wszystkie poszły już do pana Wiceprezydenta i do pani Prezydent, czekamy na opinie 
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prawną, dlatego że w naszej opinii i po zasięgnięciu opinii naszych prawników nie możemy jednego 
z tych punktów podpisać. Jeżeli chodzi o podział środków mamy wszystko uzgodnione, oprócz tego 
jednego drobnego punktu.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „a czy taka informację można uzyskać, jaki jest podział tych środków, 
na jakie grupy, w jakiej wysokości stawki państwo ustalili, i czy to będzie z wyrównaniem od 
stycznia?” 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek : „to będzie na pewno z wyrównaniem od 
stycznia, natomiast prosiłbym żeby jeszcze się wstrzymać, wszystkie prace po naszej stronie 
dobiegły końca. W tej chwili dokument znajdują się w Wydziale Prawnym, znajdują się u pani 
Prezydent i u pana Wiceprezydenta, i prosiłbym o chwilkę zastanowienia i refleksji. Na pewno 
udzielimy takiej odpowiedzi, bo to nie jest tajemnica, w jaki sposób dzielimy te środki.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „to będę czekał. I poprosiłbym informacje na maila o dyżurujących 
przedszkolach.” 

Innych spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji 
będzie 7 czerwca 2016 roku i zamknął posiedzenie Komisji. 
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