
Protokół Nr 44/XI/2016 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 15 listopada 2016 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 7 radnych 

obecnych   - 6 radnych 

nieobecnych   - 1 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk nr 308/2016. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk nr 309/2016. 

3. 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 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad. 

Ad pkt 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk nr 308/2016. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała przedstawiła projekt uchwały wraz 
z autopoprawką. 

Pytania i dyskusja. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski pytania skierował do dyrektor B. Bardzkiej: 

„Czy przesunięcia dot. SP nr 149 pozwolą na zakończenie inwestycji pt. Bajkowa Szkoła? Czy 
kwota 53 573 zł dot. zadania bezpieczne boisko w SP nr 152 jest efektem oszczędności? Czy jest 
efektem niezrealizowania zadania przy tej szkole? Czy środki, które przekazujemy do SP w 
Mileszkach na ul. Pomorska 437 w ramach budżetu obywatelskiego w pełni zaspokajają 
oczekiwania wykonawcy przy realizacji tego boiska i kiedy ono może być zbudowane?” 
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p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „przekazanie środków do szkoły nr 149 
to jest w ramach budżetu obywatelskiego realizowane zadanie Bajkowa szkoła dla sześciolatków, 
tam w wyniku rozpoczętych prac okazało się, że zakres trzeba było rozszerzyć w związku z tym 
wartość tego zadania uległa zwiększeniu. Natomiast zadanie dot. budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy XXIX LO również w ramach budżetu obywatelskiego, zostało zrealizowane i środki 
przesuwane są w ramach oszczędności wynikających z realizacji zadania dot. budowy boiska. 
Z tego, co wiem kwota, która jest przesuwana do zadania związanego ze SP nr 149 w pełni, na ten 
moment, zaspokaja realizacje tego zadania.  

Jeśli chodzi o budowę boiska w Mileszkach to sytuacja wygląda tak, że w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu firma, która przetarg wygrała odstąpiła od podpisania umowy. Kolejna firma jest droższa 
o 53 000 zł stąd wniosek, prośba o przesunięcie środków w ramach oszczędności również w ramach 
budżetu obywatelskiego z budowy boiska przy SP nr 52 do zadania dot. budowy boiska 
w Mileszkach.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „proszę przygotować wykaz wszystkich 
podmiotów gospodarczych, które przystąpiły do przetargów, wygrały te przetargi, a następnie nie 
podpisały umowy. Są to firmy głównie spoza Łodzi. W związku z tym niech to będzie sygnałem, na 
przyszłość, przy wyborze oferenta, bo to nie najlepsza jest staranność w doborze. Nie zawsze cena 
odpowiada temu, co chcielibyśmy osiągnąć. Dowodów jest aż nadto, a cierpi na tym nie tylko 
placówka, w której realizowane są zadania, ale również podważane są zasady budżetu 
obywatelskiego. Praktycznie rzecz biorąc w grudniu powinniśmy kończyć inwestycje, a nie 
rozpoczynać jak to miało miejsce w przypadku Mileszek. Rozumiem, że w Mileszkach 
zorganizowaliśmy środki, ale jeszcze nie przystąpiono do prac. 

Będę wdzięczny za te informację, za okres obejmujący rok bieżący, nie chce sięgać wstecz, bo 
takich nieuczciwych jest sporo, a my jesteśmy w Łodzi, krótko mówiąc, naiwni. Ja rozmawiam 
z innymi miastami, gdzie na wstępie eliminuje się niewiarygodnych partnerów, a już na pewno 
eliminuje się partnerów, którzy są spoza danego miasta w promieniu 100 km. Jest to przejaw 
naiwności i braku szacunku dla pieniądza publicznego w wymiarze lokalnym. To dotyczy ogólnej 
sytuacji, jaka ma miejsce.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „mam pytanie dot. inwestycji przy SP nr 152.” 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „przy SP nr 152 jest inwestycja 
rozliczona i są oszczędności i przesuwamy środki do Mileszek.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „ale rozumiem, ze będzie kolejny przetarg?” 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „nie, następny z listy i kolejni. 
W wyniku przetargu jedna firma najtańsza wygrała, ale nie przystąpiła do podpisania umowy, więc 
zgodnie z ustawą drugi w kolejce bierze udział, ale jest droższy, stąd szukamy środków.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „zagrożenia, jeśli chodzi o realizację inwestycji nie 
ma?” 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „niewątpliwie, tak.” 

Radna p. Anna Lucińska: „proszę przybliżyć sprawę użytkowania wieczystego Spółdzielni 
Mieszkaniowej Zarzew i placówek, które są na tym terenie. Czy my co roku płacimy? I jaki jest 
stan?” 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „na pewno nie płacimy, co roku, to jest 
opłata w tym roku i wynika z tego, że Biuro Dysponowania Mieniem, który się zajmuje zamianą 
gruntów chce doprowadzić do sytuacji takiej, żeby miasto zamieniło się ze Spółdzielnią, żeby 
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miejskie placówki osadzone były na miejskim gruncie. To jest opłata jednorazowa, efekt negocjacji 
i rozmów Biura Dysponowania Mieniem z tą konkretną spółdzielnią. ” 

Więcej 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 308/2016. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok - druk nr 308/2016. 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk nr 309/2016. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała omówiła projekt uchwały.  

Pytania. Pytań nie zadano 

Dyskusja. Głosów nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk nr 309/2016. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk nr 309/2016. 

Ad pkt 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Marcin Zalewski: poprosił Wydział Edukacji o przekazanie informacji na temat planów 
modernizacyjnych dot. Miejskiego Przedszkola nr 214 i Szkoły Podstawowej nr 101 - elewacja 
budynku.  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: informacje zostaną przygotowane 
i przekazane panu radnemu. 

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

1. Do Rady Miejskiej i do Komisji Edukacji wpływają stanowiska poszczególnych placówek 
oświatowych wyrażające sprzeciw, protest wobec planowanych zmian w usytuowaniu księgowych, a 
więc projektu uchwały, którego zapowiedź pojawiała się na poprzednim posiedzeniu, a co, do 
którego procedowania przystąpimy w najbliższym czasie.  

Pisma znajdują się w dokumentacji Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: pytanie do dyrektora p. B. Bardzkiej „czy 
projekt uchwały, który już został zaopiniowany przez związki zawodowe ma ostateczną opinie 
prawną i kiedy może być przedłożony Komisji? Chciałbym zwołać zgodnie z zapowiedzią 
posiedzenie Komisji w stosownym czasie.”  

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „nie ma jeszcze ostatecznej formy tej 
uchwały. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, odbyło się spotkanie zespołu roboczego i komitetu, nie ma 
jeszcze ostatecznej decyzji.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „w związku z tym nie pozostaje mi nic innego 
jak zaproponować, byśmy posiedzenie za tydzień poświęcili innym zagadnieniom, natomiast 
następne posiedzenie Komisji przypadałoby 6 grudnia, na dzień przed sesją rady miejskiej 
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i zakładam, że ten projekt wpłynie. Byłby to jedyny termin, kiedy moglibyśmy rozpatrzeć całość 
zagadnienia. Nie zamierzam zwoływać posiedzenia Komisji w innym dniu, niż to zwyczajowo jest.” 

Wiceprzewodnicząca MSO NSZZ „Solidarność” p. Małgorzata Smuga – Błoch: „z punktu 
widzenia związku zawodowego, ja się nie będę odnosiła do centralizacji księgowych, tylko do 
kwestii ZEAS, bo to do 31 grudnia należy podjąć decyzję i pracownik nawet w przypadku 23’ 
kodeksu, o którym tam jest mowa, czyli pracownik nie traci i myśmy to opiniowali, jest 
przejmowany, to pracownik musi być poinformowany na 30 dni przed.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „nie znana jest mi formuła przekształcenia, i 
czy będą rozwiązywane umowy o pracę czy nie.” 

Wiceprzewodnicząca MSO NSZZ „Solidarność” p. Małgorzata Smuga – Błoch: „my mówimy o 
uchwale, o której my wiemy, o tym co myśmy opiniowali, nawet w tej najbardziej korzystnej 
sytuacji dla pracownika, jeśli chodzi o ZEAS, to musimy mieć zachowane 30 dni. Dlatego ja 
wskazuję na ten termin.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę i nie 
beż przyczyny zadaję pytanie co, do naszego dalszego procedowania. Projektu nie ma, za tydzień 
jest przewidziane posiedzenie Komisji i jeśli ten projekt wpłynie, zgodnie ze statutem na 5 dni przed 
posiedzeniem Komisji to ja go wprowadzę pod obrady. Jeśli nie wpłynie to będziemy musieli szukać 
innego rozwiązania. Apeluje do członków Komisji żeby się liczyli z możliwością zwołania Komisji 
w innym terminie, poza datami wskazanymi, bo mamy zaplanowane posiedzenia Komisji, nie 
komisja jest projektodawcą tejże uchwały, w związku z tym nie może wywierać na projektodawcę 
żadnej presji, a z drugiej stronie komisja nie będzie ulegała presji projektodawcy.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „pozwolę sobie wyrazić inne zadanie w tym zakresie, bo wydaje mi 
się, że jeżeli możemy programować kolejne posiedzenie i te posiedzenia mamy teraz jedno po 
drugim, i tych materiałów jeszcze do sesji będzie dość mało, to może rozważmy możliwość 
spotkania za dwa tygodnie na Komisji Edukacji i przesuńmy ten termin na 6 grudnia, jeżeli byłaby 
potrzeba zwołania Komisji przed sesją. Waga tematu, o którym rozmawiamy i potrzeba rozmowy o 
tym, zgodnie z przepisami pozwala na to żebyśmy mogli spojrzeć na tę sytuację troszkę inaczej niż 
normalnie.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „ja całkowicie się z tym zgadzam i przed 
chwilą to, co powiedziałem wcale nie stoi w kolizji z tym, co słyszałem od pana przewodniczącego 
Zalewskiego. Mamy przyjęty plan pracy i terminy posiedzeń. Najbliższy jest 22 listopada, następny 
planowany jest 6 grudnia. Jeśli dostaniemy projekt uchwały, co najmniej na 5 dni przed zwołanym 
przeze mnie posiedzeniu Komisji będziemy procedować to 29 listopada, jeżeli będziemy mieć, 
a jeśli nie to 6 grudnia. Innej możliwości nie ma. Dzisiaj zapytałem panią dyrektor czy jest projekt 
uchwały – nie ma projektu uchwały. Powiedziałem, że jutro zdecydujemy, jaki będzie porządek 
posiedzenia we wtorek. Bo w czwartek już nie będzie spełniony wymóg 5 dni. W związku z tym, ja 
nie chciałbym żebyśmy się spotykali na posiedzeniu Komisji we wtorek i spotkam się z zarzutem, że 
wprowadzam pod obrady Komisji uchwały, które niestatutowo do nas wpływają. W związku z tym 
mamy planowane posiedzenie 22 listopada i 6 grudnia, mamy możliwość spotkania 29 listopada, co 
wymaga konsultacji z przewodniczącym Komisji Kultury, bo spotykamy się wymiennie i mamy 
jeszcze pozostałe dni do 7 grudnia, do sesji Rady Miejskiej. i jak będzie projekt, będzie niezwłocznie 
zwołane posiedzenie Komisji w terminach wskazanych wcześniej przeze mnie: 22 listopada – jeśli 
będzie projekt do jutra, 29 listopada – jeśli projekt będzie do środy przyszłego tygodnia, jeśli nie to 6 
grudnia. Innej możliwości nie ma.” 
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Radny p. Marcin Zalewski: „moja wypowiedź była idąca w kierunku, aby posiedzenie planowane 
na 22 listopada odbyło się tydzień później. Wtedy mamy większą szansę, że ta uchwała wpłynie, 
a jeżeli nie wpłynie do 29, to spotkamy się 6 grudnia.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „prościej by zabrzmiało gdyby była 
propozycja: nie zwołujmy posiedzenia Komisji na 22 listopada, zostawmy sobie 29 listopada i 6 
grudnia, i to jest proste rozwiązanie. Powtarzam jeszcze raz: planowane jest 22 listopada, bo widzę, 
że jest potrzeba kilku zagadnień merytorycznych, zgodnie z przyjętym przez nas planem 
zrealizować, jeżeli mamy nie odbywać posiedzenia 22 listopada to proszę w, ten sposób 
sformułować wniosek. Kto jest za tym żeby 22 listopada nie było posiedzenia Komisji?” 

Za nie zwoływaniem posiedzenia w dniu 22 listopada głosowało 2 radnych. 

Za zwołaniem posiedzenia w dniu 22 listopada głosowało 3 radnych. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak: „termin 29 listopada jest to faktycznie termin Komisji Kultury, 
w związku z tym wnioskuję żeby to nie było przypadkowo godzina 13:00, bo wówczas w ciągu 
jednej godziny możemy się nie zmieścić w czasie, a są osoby, które by chciały w tym posiedzeniu 
uczestniczyć, to w takim razie żeby to była godzina późniejsza po Komisji Kultury.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „rozumiem, że 16:00? Dobrze.” 

Radna p. Anna Lucińska: „jak pani dyrektor przewiduje, ile czasu jest jeszcze potrzebne na 
dopracowanie tego projektu?” 

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: „ta pierwsza wersja projektu uchwały 
jest przygotowana, natomiast w tej chwili to już nie jest moja decyzja, bo nad dalszymi kierunkami 
prac pracuje cały zespół. Więc mi jest trudno wypowiadać się w imieniu całego zespołu. Dzisiaj 
odbyło się spotkanie, decyzje nie zapadły. W tym tygodnie zespół jeszcze raz się spotka. Natomiast 
trudno jest mi powiedzieć, jakie będą dalsze decyzje.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „rozumiem panią dyrektor i trudno żeby 
deklarowała termin, skoro ten termin nie jest uzależniony od jej decyzji. 

Mogę zadeklarować, że posiedzenie Komisji zostanie zwołane z należytym wyprzedzeniem, z 
podaniem miejsca i czasu. 

Jedno jest pewne i proszę panią dyrektor, aby przekazała to na komitecie sterującym, że trzymamy 
się zasad określonych w statucie. W Statucie Miasta jest powiedziane, że Komisji ma otrzymać 
projekt uchwały najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem i tej zasady się trzymamy.” 

Innych spraw nie zgłoszono. 

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

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Sylwester Pawłowski  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji 


