
Protokół Nr 1/XII/2014 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 9 grudnia 2014 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych 

obecnych   - 9 radnych 

nieobecnych   - 1 radny 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokółu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli: 

Pani Małgorzata Niewiadomska - Cudak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, 
następnie nowo wybrany Przewodniczący Komisji radny pan Sylwester Pawłowski.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

2.  Wybór Przewodniczącego Komisji.  

a) zgłaszanie kandydatów; 

b) prezentacja kandydatów; 

c) głosowanie.  

3.  Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji.  

4.  Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji.  

5.  Wybór Wiceprzewodniczących Komisji.  

a) zgłaszanie kandydatów; 

b) prezentacja kandydatów; 

c) głosowanie.  

6.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.  

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Pani Małgorzata Niewiadomska - Cudak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi 
powitał radnych, zaproszonych gości i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów 
radnych złożonych na liście obecności) otworzyła pierwsze, inauguracyjne posiedzenie 
Komisji. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przecie” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła porządek. 
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Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.  

a/ zgłaszanie kandydatów. 

Pan radny Grzegorz Matuszak na funkcję przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę 
radnego p. Sylwestra Pawłowskiego. Dodał, że kandydat jest doświadczonym radnym, 
sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, był Wiceprezydentem Miasta 
odpowiedzialnym za sprawy łódzkiej edukacji, był parlamentarzystą. Posiada duże zdolności 
koncyliacyjne, potrafi łagodzić spory, a nie zaostrzać konflikty.  

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi zapytała pana radnego czy wyraża zgodę na 
kandydowanie. 

Radny p. Sylwester Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie.  

b/ prezentacja kandydatów. 

Radny p. Sylwester Pawłowski podziękował p. Grzegorzowi Matuszakowi za rekomendację. 
Zapewnił, że chciałby, aby Komisja Edukacji stała się miejscem, w którym będą odbywały się 
merytoryczne dyskusje i będą wypracowywane dobre decyzje dla środowiska łódzkiej 
oświaty, po to, aby zapewnić uczącym i nauczającym nie tylko najlepsze warunki do 
wykonywania swoich zadań, ale by to środowisko mogło przez najbliższe cztery lata mówić, 
że w radzie miejskiej, w łódzkim samorządzie ma szerokie wsparcie i otoczone jest nie tylko 
szacunkiem, ale i dużą dozą życzliwości.  

Pytań do kandydata nie zgłoszono.  

c/ głosowanie. 

Pani Małgorzata Niewiadomska - Cudak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi 
przystąpiła do głosowania. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” wybrała p. Sylwestra Pawłowskiego na przewodniczącego Komisji. 

Radny p. Sylwester Pawłowski nie wziął udziału w głosowaniu. 

Ad. pkt 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącą Komisji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej przekazała prowadzenie Komisji nowo wybranemu 
przewodniczącemu Komisji. 

Ad. pkt 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji.  

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji zaproponował, aby każdy 
z klubów radnych, miał swojego przedstawiciela w prezydium Komisji, aby funkcje 
wiceprzewodniczących powierzyć dwóm przedstawicielom klubów zajmujących miejsce 
w Radzie Miejskiej.  

Innych propozycji nie zgłoszono.  

Komisja przez aklamację ustaliła, że w skład prezydium wejdzie dwóch 
wiceprzewodniczących. 
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Ad. pkt 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji.  

a/ zgłaszanie kandydatów 

Pan radny Tomasz Głowacki w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość zgłosił 
kandydaturę radnego p. Waldemara Budy. Dodał, że jest to młody, wykształcony, energiczny 
człowiek i z pewnością podoła powierzonemu zadaniu. 

Pan radny Rafał Reszpondek powiedział, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej 
skorzysta z prawa do zgłoszenia kandydata do prezydium, jednak uczyni to na kolejnym 
posiedzeniu Komisji. 

b/ prezentacja kandydatów 

Pan radny Waldemar Buda wyraził zgodę na kandydowanie. Dodał, że jego doświadczenie 
nie jest duże, ale ma nadzieję szybko się uczyć i podołać obowiązkom. Z wykształcenia jest 
prawnikiem, radcą prawnym.  

Pytań do kandydata nie zgłoszono.  

c/ głosowanie 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym się” wybrała pana radnego Waldemara Budę na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi.  

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji zaproponował, aby do porządku 
obrad Komisji wprowadzić dwa projekty uchwał, które będą procedowane podczas jutrzejszej 
sesji Rady Miejskiej w Łodzi. I tak odpowiednio: w punkcie 5d. Rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok – 
druk nr 276/2014 oraz w punkcie 5e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 264/2014. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
propozycje wprowadzenia zmiany do porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” wyraziła zgodę na wprowadzenie zmiany do porządku obrad. 

Ad. pkt 5d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2014 rok – druk nr 276/2014. 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła projekt uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok – 
druk nr 276/2014. 
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Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok – druk nr 276/2014. 

Ad. pkt 5e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 264/2014. 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński przedstawiła projekt 
uchwały w zakresie dotyczącym zainteresowań Komisji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pytania. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji  zapytał, na ile program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 różni się od programu 
realizowanego w mijającym roku? 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński wyjaśnił, że jeśli 
chodzi o zadania dotyczące bezpośrednio Wydziału Edukacji, zadania o charakterze 
edukacyjnym, to nie ma zmian. Powtórzone są te zadania, które były w roku 2014, natomiast 
w innych działach takie różnice są. 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał, czy zmieniają się środki skoro zadania są te same? 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński odpowiedział, że jeżeli 
chodzi o środki, które są przewidziane na zadania dotyczące Wydziału Edukacji to one na rok 
2015 wynoszą 702 000 zł. Poprosił o wyjaśnienie przedstawicieli Wydziału Edukacji czy jest 
zmiana w stosunku do roku 2014. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Beata Jachimczak poinformowała, że przygotuje 
odpowiedź i przekaże ją do Komisji w formie pisemnej. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 
264/2014. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 264/2014. 

Ad. pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Pani Małgorzata Niewiadomska - Cudak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi 
poinformowała radnych, że będzie współpracowała z Komisją Edukacji.  

Radny p. Tomasz Głowacki poprosił Wydział Edukacji o wyjaśnienia w sprawie 
modernizacji Szkoły Podstawowej nr 122 przy ul. Jesionowej 38. 
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Beata Jachimczak powiedziała, że projekt 
termomodernizacyjny sukcesywnie obejmuje łódzkie placówki. Część placówek miało 
wykonaną dokumentację i jest zrobiona, część jest w trakcie przygotowywania dokumentacji. 
Najbliższe prace modernizacyjne będą podejmowane w roku 2015. W tej placówce mają 
odbyć się prace przygotowawcze w roku 2015/2016. Dokładne informacje wyjaśniające stan 
techniczny, jakie są zalecenia i co zostało wykonane Wydział przygotuje na piśmie. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji powiedział, że problem 
termomodernizacji placówek oświatowych będzie tematem jednego z posiedzeń Komisji. 
Natomiast na styczniowym posiedzeniu przedstawi do akceptacji radnych plan pracy Komisji 
na pierwsze półrocze 2015 roku.  

Przewodniczący zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się za tydzień 16 grudnia 
o godz. 14:00, a przedmiotem prac byłaby uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na rok 2015 oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Kolejne posiedzenia będą odbywały się naprzemiennie z Komisją Kultury, a stałą godziną 
spotkań będzie godzina 14:00. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Radny p. Sylwester Pawłowski Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 

 


