
Protokół Nr 47/XII/2016 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 20 grudnia 2016 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 44/XI/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. 

2. Przyjęcie protokołu nr 45/XI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. 

3. Przyjęcie protokołu nr 46/XII/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 

4. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi w latach 2015-2020. 

5. 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. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 
w punkcie 3a projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017 – druk nr 342/2016. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymującym się” przyjęła porządek obrad w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu nr 44/XI/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. 

2. Przyjęcie protokołu nr 45/XI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. 

3. Przyjęcie protokołu nr 46/XII/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 

3a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017 – druk nr 
342/2016. 

4. Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi w latach 2015-2020. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 44/XI/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 45/XI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu nr 46/XII/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 

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

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący zaproponował łączne głosowanie punktów 1, 2 i 3.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły: nr 44/XI/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., 
protokół nr 45/XI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. oraz protokół nr 46/XII/2016 z dnia 6 grudnia 
2016 r. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” przyjęła protokoły: nr 44/XI/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., protokół nr 
45/XI/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. oraz protokół nr 46/XII/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. 

Ad pkt 3a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017 – 
druk nr 342/2016. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 
przedstawiła projekt uchwały. 

Pytania. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „na ostatnim posiedzeniu Łódzkiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego były sugestie, ze strony członków rady, aby w tabeli na str. 14 
wprowadzić zapis, kto będzie realizatorem, chodziło o organizacje pozarządowe, że też będą 
mogły zdobywać środki w konkursach.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „ta 
ostatnia rubryka, która jest na str. 14 a potem powtarzana na kolejnych stronach, w nagłówku ma: 
koordynator, realizator. Później w pkt 5. str. 15 przy Wydziale Zdrowia jest łamane przez 
organizacje pozarządowe i jest określenie w gwiazdce.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „rozumiem, że kwestia jest uwzględniona.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „jaka jest kwota przygotowana na poradnictwo psychologiczno – 
pedagogiczne?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „środki 
zostały rozdysponowane w konkursie ofert.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „w 2016 roku w 
trakcie rozstrzygnięcia konkursu na poradnictwo i prowadzenie wszelkich form wsparcia 
przeznaczono kwotę 48 976 zł. W przyszłym roku będzie analogicznie, ponieważ umowy, które 
podpisywaliśmy w zeszłym roku są umowami obowiązującymi przez trzy lata, czyli do końca 
2018 roku.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „środki 
na tzw. przeciwdziałanie przemocy to nie są jedynie środki w tym programie, ponieważ wiadomo, 
że zjawisko przemocy często jest z alkoholizmem, przynajmniej tak wynika z niebieskich kart. 



 

 3

Środki na analogiczne działania wspierające rodziny w tym obszarze, czyli poradnictwo 
psychologiczne, prawne, pedagogiczne również w ramach tamtych programów jest finansowane.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „ile środków przewidzianych na walkę z 
przemocą w rodzinie pozostaje w dyspozycji Wydziału Edukacji?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „Wydział Edukacji 
otrzymuje kwotę 153 600 zł, z tym ze w wyniku konkursu ofert rozdysponowana została kwota 
152 660 zł, czyli zostało nam 1 200 zł, które ewentualnie moglibyśmy, co roku przekazywać w 
ramach tzw. małych grantów, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czy mogłaby pani wymienić organizacje 
pozarządowe, które realizują ten program w imieniu Wydziału Edukacji?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „w przypadku 
Wydziału Edukacji mamy podpisane 12 umów z organizacjami pozarządowymi i to jest Terenowy 
Komitet Praw Dziecka, Fundacja Wspierania Zdrowia eRka, Fundacja Słonie na Balkonie,  
Fundacja Siłaczka, Caritas, Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży, Fundacja Praesterno, 
Pracownia Alternatywnego Wychowania, Międzynarodowe Stowarzyszenie Słyszę Serce, Równe 
Szanse, Stowarzyszenie Mocni w Duchu i TPD Polesie.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „ile środków pozostaje w Wydziale Zdrowia 
i jakie organizacje realizują to zadanie?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „w 
Wydziale Zdrowia 359 500 zł, z czego 184 000 zł to jest hostel dla sprawców przemocy …”  

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „dla sprawców? Gratuluję pomysłu.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
„czasem łatwiej odizolować sprawcę niż wyprowadzać całą rodzinę.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „to jesteśmy chyba jedynym samorządem, 
który za pobicie nagradza.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „nie 
wiem czy to jest nagroda, ale myślę, że mniejszy uszczerbek dla tej rodziny.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „są sankcje karne, które mogą być 
zastosowane, a równie skuteczne.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „myślę, 
że mniejszym zaburzeniem dla życia rodzinnego jest odizolowanie jednej osoby i pozostawienie 
kilkuosobowej rodziny …” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „samej sobie. No, bo jakie wsparcie dostaje 
rodzina skoro agresor idzie do hostelu?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
„spokój?” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „to jest rzecz zupełnie nieadekwatna do skali 
zjawiska. To tak samo jak my ponad połowę pieniędzy przeznaczamy z funduszu 
przeciwalkoholowego na ratowanie tych, którzy tego alkoholu, na co dzień nadużywają. W 
związku z czym ja poddaję to po raz kolejny pod wątpliwość, a my cały czas popełniamy ten sam 
grzech – grzech zaniechania. Proszę wymienić pozostałe organizacje.” 
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P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „mamy 
również hostel dla osób chroniących się przed przemocą, ale myślę, że rozwiązanie gdzie 
odizolowana jest jedna osoba, a pięć czy sześć pozostaje w swoim naturalnym środowisku, dzieci 
mogą chodzić do szkoły, są w swoim pomieszczeniu pod opieką rodzica, najczęściej matki, myślę, 
że nie jest najgorszym rozwiązaniem z punktu widzenia tej rodziny, jeśli sprawca nie podlega 
karze i nie jest umieszczony w areszcie czy więzieniu.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „jeżeli ktoś stosuje przemoc i pani zdaniem 
nie podlega sankcjom karnym, to coś jest nie tak.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „ale 
program przeciwdziałania przemocy w rodzinie to nie jest rozwiązanie całego problemu przemocy, 
bo są działania, które są stosowane z mocy prawa w takich przypadkach. Tutaj, te działania, do 
których ustawa nas zobowiązuje, to są miedzy innymi działania niwelujące społeczne skutki 
takiego zjawiska jak również działania profilaktyczne, które maja temu zapobiec. Natomiast w 
ramach programu nawet zespół interdyscyplinarny, który rozpatruje niebieskie karty, nie ma mocy 
sprawczej typu zasądzenie czy zobowiązanie kogoś do umieszczenia w więzieniu, to już jest 
Policja, są sądy.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „na podstawie czyjego oświadczenia sprawca 
przemocy w rodzinie korzysta z hostelu?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „to wynika ze 
współpracy z Policją i MOPS. Sprawcy przemocy, którzy są objęci procedurą niebieskiej karty 
i którym grozi dalsze postępowanie prokuratorskie, a często jest tak, że prokuratorzy rozpoczynają 
swoje procedury i nie rozstrzygają do końca, ponieważ to z kolei wynika z postaw ofiar, które 
często wycofują się z całej procedury i twierdzą, że sprawa jest załatwiona, sprawca się poprawił 
i wszystko wróciło do normy. Jest taka procedura mająca na celu odizolowanie sprawcy od 
rodziny i właśnie ten hostel powstał z tego powodu, żeby tych sprawców można było gdziekolwiek 
umieścić, ponieważ najczęstszym argumentem w trakcie postępowania prokuratorskiego jest to, że 
nie można go odizolować i on nie może nigdzie pójść, bo nie będzie miał gdzie mieszkać. I stąd 
się wzięła ta propozycja utworzenia hostelu.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „a skąd pochodzą pierwsze sygnały 
o przemocy w rodzinie?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „to jest bardzo cenne 
dla mnie pytanie, ponieważ my od dwóch, nawet może dwóch i pół lat obserwujemy zupełnie 
nowe zjawisko, jeżeli chodzi o przemoc. Do tej pory, kiedy mówi się o przemocy myśli się o 
przemocy fizycznej takiej, która jest widoczna, o takich interwencjach, które kończą się wizytami 
Policji, uruchomieniem procedury niebieskiej karty, itd., itd. Tymczasem przemoc dzieje się 
zupełnie gdzie indziej i to jest przemoc miękka, niezauważalna, przemoc psychiczna, która dotyka 
coraz młodsze dzieci. I o tym mówią przedszkola. Wpływają do Wydziału Edukacji pisma i to się 
dzieje od mniej więcej września, października tego roku, z prośbą o to, ze rady pedagogiczne 
przedszkoli proszą o przeszkolenie w postępowaniu niebieskiej karty, ponieważ nauczyciele coraz 
częściej widzą może nie samą przemoc w postaci siniaków czy innych obrażeń, ale efektów 
psychicznych po zachowaniu dziecka. W listopadzie była taka próba, miało odbyć się pierwsze z 
tych szkoleń, ale stwierdziliśmy, że przeszkolenie jednej rady pedagogicznej niczego nie zmieni. 
Tutaj trzeba systemowo tę sprawę rozwiązać i jesteśmy w trakcie przygotowywania szkoleń dla 
dyrektorów przedszkoli właśnie, jeśli chodzi o procedurę niebieskiej karty. Także nasze reakcje na 
przemoc one powinny iść bardziej w stronę edukowania nauczycieli i przygotowywania ich na to, 
w jaki sposób powinni reagować. No i oczywiście wieczne prośby, ale to się już toczy od lat, o 
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skuteczniejsze działania prokuratury. To jest bardzo bolesna sprawa, że my dociągamy sprawę do 
prokuratury, w której bardzo często jest tak, że sprawa zostaje umorzona.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „z grona wymienionych organizacji 
pozarządowych, jakimi zadaniami zajmują się te organizacje otrzymujące wsparcie ze strony 
środków publicznych? Czym fizycznie za powierzone im pieniądze się zajmują?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „Wydział Edukacji 
realizuje dwa działania, jedno to jest organizowanie i prowadzenie warsztatów umiejętności 
radzenia sobie z agresją i rozwiązywaniem konfliktów …” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czy to mogą robić dyrektorzy szkół w 
oparciu o wyspecjalizowane placówki w ramach szkoleń?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „bardzo często tak się 
dzieje. A drugie działanie to jest organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form 
poradnictwa.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czy w gronie tych instytucji są 
uwzględnione poradnie psychologiczno – pedagogiczne? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „tak.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czy one występują o dodatkowe pieniądze?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „nie, ponieważ nie są 
organizacjami pozarządowymi.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czyli dysponujemy kolejną instytucją 
wyspecjalizowaną, z której dochodzą sygnały o tym, że nie ma środków na funkcjonowanie, a my 
pieniądze przekazujemy do organizacji pozarządowych.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „i działanie 
zatytułowane: indywidualne i grupowe działania korekcyjno edukacyjne dla nieletnich sprawców 
przemocy. To jest kolejny problem, który się nasila, ponieważ mówiąc o przemocy myślimy o 
przemocy w szkole, o przemocy rówieśniczej, tym czasem nasila się zjawisko przemocy nieletnich 
wobec własnych rodziców. I to jest kolejna odsłona przemocy, która się ujawnia od jakiegoś 
czasu.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „i te zajęcia w oparciu, o jaką bazę, się 
dokonują?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „te zajęcia 
korekcyjne organizują również organizacje pozarządowe i te organizacje, które organizują to 
zadanie dysponują swoimi lokalami.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „i do tych fundacji chętnie przychodzą ci 
wszyscy, którzy przemoc stosują?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „nie, absolutnie nie 
przychodzą tam chętnie. To jest też bardzo skomplikowana procedura. Gdyby chcieć opisać jak to 
wygląda, to wygląda to w ten sposób, że o tym, że nieletni stosuje przemoc wobec własnej rodziny 
ujawnia się przez Policję, bardzo rzadko przez szkołę. I jeżeli dzieje się przez Policję to Policja 
stawia ultimatum, mówi albo rozpoczynamy procedurę związaną z sądem, prokuraturą itd., albo 
poddaje się pan lub pani terapii. To się czasem udaje, ale przyznam, że gdyby porównać skale 
zjawiska z realizacja tego zadania to obawiam się, że niezbyt często.” 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czy organizacje pozarządowe mają 
kompetencje by prowadzić rejestr osób stosujących przemoc w rodzinie?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „nie mają.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czyli nie mogą się wykazać do ilu osób 
ewentualnie skutecznie to mogło dotrzeć.” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „to znaczy liczą 
klientów, natomiast jeśli chodzi o imienne rejestry to nie.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „czyli krótko mówić ta pomoc trafia 
anonimowo.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „czy my jesteśmy zobligowani przepisami żeby taki 
hostel zabezpieczyć dla osób dokonujących przemocy?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „nie, to jest własna 
wola gminy.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „jaka jest roczna kwota w budżecie na ten hostel?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
„184 500 zł rocznie.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „a kto prowadzi ten hostel?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
„Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej na ul. Niciarnianej.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „pytam nie bez powodu, ponieważ ostatnio 
mieliśmy na Łódzkiej Radzie dyskusje na ten temat, że bardzo rzadko trafiają tam właśnie 
sprawcy. Czy rzeczywiście tak jest? Czy macie statystykę, jakie jest obłożenie i wykorzystanie 
tego hostelu?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „z 
hostelu w roku 2015 skorzystało 107 osób.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „czy macie taką orientację w stosunku do osób, 
które powinny skorzystać?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
„zjawisko jest raczej zjawiskiem ukrytym.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „pytam z tego powodu, że zazwyczaj to ofiara 
ucieka z domu, a sprawca zostaje i wcale nie korzysta z hostelu. Może warto się zastanowić czy 
nie zmniejszyć tych środków, i przeznaczyć je dla hostelu dla kobiet, które uciekają z dziećmi z 
domu.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „na 
hostel dla osób chroniących się przed przemocą jest przeznaczana kwota 360 000 zł i to są środki z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bo to jest obligatoryjne zadanie dla gminy.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „ale czy cała kwota tych 182 000 zł rocznie jest 
wykorzystywana?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „jest 
wykorzystywana. Tam jest zaledwie 10 miejsc dla sprawców.” 
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Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „czy mamy oddzielne zadanie w programie gdzie 
jest kwota wydzielona na szkolenia kadry pedagogicznej?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „Wydział Edukacji, 
w ramach programu przeciwdziałania przemocy, nie dysponuje takimi środkami.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „czy nie warto wskazać tę kwotę w budżecie? Czy 
występowaliście do skarbnika?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
„szkolenia dla rad pedagogicznych na przyszły rok, jeśli chodzi o niebieskie karty, to będzie 
realizowane.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „do mnie zgłaszają się rodzice, nauczyciele gdzie 
jest taka przemoc i nie wiedzą jak mają reagować w takich sytuacjach, bo jest taka cienka linia 
między ingerencją w życie prywatne, a zwrócenie uwagi, że coś jest niepokojącego w zachowaniu 
dziecka. Czy są takie pieniądze dla rad pedagogicznych żeby nauczyciele widzieli jak reagować w 
danej sytuacji?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: „Wydział Edukacji 
dysponował takimi środkami w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Myśmy mieli 
takie zadanie szkolenia rad pedagogicznych i nauczycieli, ale także rodziców. Z tym, że to było 
zadanie organizowane przez organizacje pozarządowe i z chwilą, kiedy zmieniła się struktura 
programu, a w ślad za tą zmienioną strukturą środki przeznaczone na organizacje pozarządowe 
zostały w Wydziale Zdrowia, to możliwość się skończyła. My próbujemy regularnie, co roku z 
dyrektorami szkół pracować pod tym katem żeby w ramach doskonalenia nauczycieli ci 
dyrektorzy asygnowali jakieś środki właśnie na szkolenia związane z przeciwdziałaniem przemocy 
czy w ogóle wszelkiego rodzaju reakcjami na różne zjawiska społeczne, ale tu nasz problem 
polega na tym, że jeżeli my dysponujemy środkami, ogłaszamy konkurs ofert, to wiemy, komu 
powierzamy zadanie, kto będzie szkolił. Natomiast w przypadku dyrektorów często jest tak, że 
dyrektorzy często korzystają z ofert, które wpływają do szkół i nie muszą być jakoś dobrze 
zorientowani w kwalifikacjach tych organizacji czy firm, które się zgłaszają. Więc tutaj nie mamy 
wpływu na jakość.”  

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „czyli w programie przeciwdziałania przemocy jest 
uwzględniona ta przemoc miękka, jeśli chodzi o dzieci?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
„program z nazwy jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, natomiast jest on na tyle szeroko 
potraktowany, że różne formy przemocy, również rówieśniczej w ramach tego programu mogą być 
realizowane i działania profilaktyczne przeprowadzane.” 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „chodzi mi o to, czy jest jakaś kwota wydzielona, 
skierowana właśnie na tę przemoc wśród dzieci?” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „jest 
pierwszy cel, to nie jest tak, że w programie są kwoty. Kwoty są na konkretne cele. W zasadzie to, 
co jest przypisane to są bardzo konkretne pieniądze u bezpośrednich realizatorów, czyli w 
Wydziale Edukacji, w Wydziale Zdrowia i w MOPS. Natomiast sposób wykorzystania tych 
pieniędzy to jest już decyzja danego właściciela pieniędzy, zgodnie z ustawą i obowiązkiem. Czyli 
jeśli miałyby to być pieniądze przeznaczone na działania w szkołach, czy adresowane do dzieci 
i młodzieży, to z tej puli, która w ramach programu przypisana jest do Wydziału Edukacji. 
W samym programie jest tylko podział na cele programu i w ostatnim załączniku kwoty na 
poszczególne cele przypisane, gdzie w tym pierwszym jest zwiększanie świadomości 
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i wzmacnianie postaw antyprzemocowych, czyli te różne działania, które do dzieci mają być 
również adresowane.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „za nieporozumienie uważam przejęcie przez 
Wydział Zdrowia gro środków do realizacji zadania pt. walka z przemocą w rodzinie.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: „nic się 
nie zmieniło.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „wszystko się zmieniło dwa lata temu i w 
podziale środków również. Mówimy dużo na temat pomocy sprawcom, potrzeby ich 
odizolowania, mówimy o ofiarach w postaci najczęściej kobiet, matek, żon. Mówimy o potrzebie 
szkolenia rad pedagogicznych żeby te sygnały docierały jak najszybciej, jak najczytelniej i oparte 
były o fakty a nie o domysły. Zwróćcie państwo uwagę, że ani razu w naszej dzisiejszej rozmowie 
nie pojawił się motyw dziecka. I ani razu nie zastanowiliśmy się jak przy okazji rozmowy 
o programie przemocy w rodzinie chronić dziecko. Kiedyś Wydział Edukacji dysponował 
środkami, chociażby na tydzień czy dwa w okresie ferii zimowych czy letnich mógł chronić 
dziecko przed tego typu działaniami wyrywając je ze środowiska, w którym dominuje przemoc, 
alkohol. I dzisiaj, co się okazuje? Mamy na ten cel kilkaset tysięcy złotych i ani złotówki nie 
kierujemy na ofiary bezbronne, na dzieci – żaden z punktów o tym nie mówi, żaden z programów 
organizacji pozarządowych tego nie obejmuje. Jeśli się mylę, to proszę mnie skorygować. 
Natomiast to rozwiązanie satysfakcjonuje instytucje i organizacje pozarządowe, które realizując 
zadanie przyjmują określone środki finansowe i dzięki tym środkom mogą funkcjonować. Ośrodek 
na ul. Niciarnianej, dzięki pieniądzom na hostel może skutecznie realizować zadania. To są 
zadania skierowane głównie do osób uzależnionych od alkoholu. W niewielkim stopniu, kiedy te 
dwa zjawiska ze sobą się łączą to również okazuje się, że są wykazane osoby w przypadku 
przemocy w rodzinie. Więc, jeżeli walka z przemocą ma polegać na zadaniach, które dzisiaj były 
przedmiotem naszej rozmowy i zawarte są w programie, to ja już dzisiaj jestem gotów 
zaryzykować twierdzenie, że działania będą nieskuteczne, że w przyszłym roku będziemy musieli 
tyle samo pieniędzy na ten cel przeznaczyć. Proponowałbym żeby do tego tematu powrócić już nie 
na najbliższej sesji Rady Miejskiej, bo program można przyjąć, można go odrzucić, zmienić, ale 
żeby się zastanowić nad treścią tego programu, bo w moim przekonaniu podstawowy podmiot, 
który na przemocy i alkoholizmie w rodzinie najbardziej cierpi to jest dziecko. I żeby dziecko 
miało spokój to my inwestujemy pieniądze nie w dziecko tylko w sprawcę. To jest chyba 
odwrócenie ról i zadań. Warto się temu zadaniu lepiej przyjrzeć.” 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 
2017 – druk nr 342/2016. 

Komisja w głosowaniu przy 1 głosie „za”, braku głosów „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017 – 
druk nr 342/2016.  

Ad pkt 4.Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi w latach 2015-2020. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka przedstawiła 
informację. 

Od 2012 do 2014 w sumie ztermomodernizowano 57 placówek za łączną kwotę ponad 54 miliony 
złotych z czego z budżetu miasta 22 miliony, 8 milionów pożyczki, 24 miliony dotacji. W tym 
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okresie poddano termomodernizacji 12 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 4 
licea, 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych i 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Jeżeli 
chodzi o rok 2015 to poddano termomodernizacji 10 placówek edukacyjnych, były to 4 
przedszkola, 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 2 zespoły szkół za łączną kwotę 21 milionów 
złotych, z czego z budżetu gminy 8 milionów, pożyczka z WFOŚ to 6,5 miliona i dotacja 6,5 
miliona. Jeżeli chodzi o rok 2016 to były to 2 placówki edukacyjne: SP nr 138 i 143 na łączny 
koszt 1 380 000 zł, z czego budżet gminy to 338 000 zł oraz dotacja i pożyczka po 520 000 zł.  

Jeśli chodzi o lata następne to mamy już podpisane umowy na 9 placówek oświatowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Były to złożone trzy projekty, gdzie 
umowy mamy już podpisane, rozpoczęliśmy procedury przetargowe celem wyłonienia 
wykonawców, te prace, w tych placówkach mają być zakończone do końca roku 2017 i mamy 5 
szkół podstawowych: SP nr 55, 162, 172, 205 i 122. Jeżeli chodzi o dalsze placówki są to 3 licea: 
XXIV, na ul. Wacława oraz XXXI. Kolejna dziewiąta placówka to Zespół Szkół Ekonomiczno 
Turystyczno Hotelarskich na ul. Drewnowskiej. Łączna wartość tego przedsięwzięcia wynosili 
około 24 milionów zł, z czego dofinansowania jest ponad 16 milionów, a budżet gminy 7 800 000. 
Wniosek aplikacyjny będziemy składać 30 grudnia br. w ramach ZIT, to mamy tutaj do czynienia 
z 70 budynkami w 63 placówkach. W skład tego przedsięwzięcia wejdzie 17 przedszkoli, 31 szkół 
podstawowych, 4 licea, 7 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespoły szkół specjalnych i 
zespół szkół przemysłu mody. W roku 2017 z tego przedsięwzięcia planowana jest 
termomodernizacja 11 budynków, w roku 2018 – 24, w roku 2019 – 14 i w roku 2020 – 21. Mamy 
już w projekcie budżetu przypisaną całą kwotę zarówno dotacyjną jak i wkład własny miasta, więc 
gdy budżet będzie uchwalony, po złożeniu wniosku aplikacyjnego przystąpimy do ogłaszania 
procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców tych prac ze względu na to, że do końca 
2018 roku mamy termomodernizować 35 budynków.  

Również w ostatnim momencie, zwolniły się środki w ramach ZIP i miasto Łódź również będzie 
składać wniosek aplikacyjny na wartość projektu 8 milionów złotych. Wniosek będziemy składać 
do czerwca 2017 roku, gdzie dofinansowanie będzie 5 500 000 zł, wkład własny gminy 2 500 000 
zł i przewidziane są do tego następujące placówki: XV LO, XXXII LO, Zespół Szkół Rzemiosła, 
Szkoła Podstawowa nr 11.” 

Pytania. 

Radna p. Małgorzata Moskwa – Wodnicka: „czy prowadzicie statystykę, jaki procent placówek 
jest już po termomodernizacji?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „jeszcze nie, 
ale na pewno taka statystyka powstanie.” 

Radny p. Marcin Zalewski: „czy inne placówki, oprócz wymienionych liceów, są już wskazane 
do termomodernizacji, przynajmniej na przyszły rok?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: 
„wymieniłam, ze w ramach ZIT, czyli 70 budynków będzie 17 przedszkoli, 31 szkół 
podstawowych, 4 licea, 7 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespoły szkół specjalnych i 
zespół szkół przemysłu mody. Mam tutaj całą listę konkretnych placówek i na początku roku ona 
zostanie państwu przesłana. W roku 2017 będą to: SP nr 109, 110, 130, IX LO, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2, nr 7 (trzy budynki), nr 9 (dwa budynki) i Przedszkole Miejskiej nr 153. 
w sumie 11 budynków.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „poprosiłbym o kontynuację, rok 2018, 2019, 2020.” 
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Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „rok 2018 
- Przedszkole Miejskie nr 174, 55, 110, 140, 119, 14, 81, 53, 131, 159, SP nr 119, 182, 189, 64, 12, 
33, SP na Mileszkach, 153, 40, Zespół Szkół Specjalnych nr 5, XII LO, XVIII LO, Zespół Szkół 
Przemysłu Mody, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22.  

Jeśli chodzi o kryteria to przede wszystkim musieliśmy zmieścić się w limicie, że musimy zrobić 
35 budynków do końca 2018 roku. Kolejnym argumentem dla nas były limity przypisane w 
poszczególnych latach budżetowych, również kwoty wynikające z kosztorysów danych inwestycji, 
czyli ilość i pieniądze bardzo wpływały na to, jakie te placówki został i sąsiedztwo tych placówek. 
Chcieliśmy tak stworzyć te pakiety do postępowań przetargowych żeby lokalizacja tych placówek 
była w miarę blisko siebie, bo wtedy będziemy mogli ogłosić wspólny przetarg na te placówki 
żeby dać możliwość lepszych cen, ze względu na możliwość stworzenia jednej bazy dla 
wykonawcy. To też nami kierowało.  

Rok 2019 - Przedszkole Miejskie nr 4, 142, 112, 152, 165, SP nr 141, 199, 114, 65, 101, 35, 
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 (dwa budynki), XXVI LO. 

Rok 2020 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, 3, 13, SP nr 2, 29, 170l, 37, 139, 4, 71, 120, 
142, 61, 26, 38, 162, Przedszkole Miejskie nr 10, Zespół Szkół Specjalnych nr 2. 

Radny p. Tomasz Głowacki: „czy może zajść taka sytuacja, że któraś z tych placówek 
wypadnie?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „długo 
tworzyliśmy tą listę, długo się zastanawialiśmy, długo trwały rozmowy w Wydziale Edukacji, 
które placówki mają istnieć i podpisujemy umowę z Urzędem Marszałkowskim na trwałość 
projektu. Jest to pięć lat po końcowej płatności, więc muszą nadal te wszystkie budynki służyć 
edukacji.” 

Więcej pytań nie zadano. 

Dyskusja. 

Radna p. Anna Lucińska: „jak państwo wiedzą, już od dłuższego czasu wypowiadam się na 
temat zagrożeń, jakie mogą nastąpić w ZSP nr 19, a obecnie już Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Żeromskiego 115, który jak widać z tego grafiku, będzie 
termomodernizowany dopiero w 2020 roku. Tak wiec przed nami trzy pełne lata i trzy zimy. Tam 
są dwa budynki zagrożone bardzo poważnie. Ja rozumiem te grafiki, te wybory, ale będę 
apelowała do Komisji i wszelkimi możliwymi sposobami i do wszelkich możliwych gremiów 
apeluję o wygospodarowanie środków, w przyszłym roku, na remont dachów i zabezpieczenie 
tych budynków, bez względu na tę termomodernizację.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „jak 
mówiłam dyrektor placówki wystąpiła do nas o możliwość wystąpienia do konserwatora zabytków 
o wyburzenie dwu budynków: warsztatu i część budynku chemicznej obróbki i dziewiarni i 
włókna, i uzyskaliśmy wstępną opinię pozytywną. Dlatego ja teraz będę mogła zrobić 
dokumentacje na rozbiórkę i dlatego ten budynek jest wstawiony troszeczkę później, bo te prace 
muszę skoordynować. Nie mogę termomodernizować, jeżeli jest tam jakieś zagrożenie budowlane 
i dlatego wszelkie te zagrożenia trzeba eliminować.” 

Radna p. Anna Lucińska: „nie wiem czy dobrze zrozumiała, że przesuwacie całość, natomiast 
mnie chodzi o budynki, których chyba pani konserwator nie przeznaczyła do rozbiórki.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „tam jest 
jeden budynek, o którym pani mówi i jego nie przeznaczyła do rozbiórki.” 
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Radna p. Anna Lucińska: „także, jeżeli można prosić to, te dwa budynki, dachy naprawdę 
wymagają remontu w przyszłym roku. A co do pozostałych to myślę, że moglibyśmy jeszcze 
dyskutować, bo mogą one stać bez termomodernizacji.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „z tego, co wiem, pani dyrektor dość długo 
przebywała w ZSP nr 19 na Żeromskiego i dokładnie zapoznała się ze stanem tych obiektów. 
Myślę, że możemy znaleźć dość kompromisowe rozwiązanie z jednej strony dla przyspieszenia 
procesu termomodernizacji, jeżeli to wszystko dałoby się poukładać i pod względem ilości 
środków przewidzianych, i zakresu prac, z jednoczesnym uwzględnieniem prac zabezpieczających 
w roku 2017.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „będziemy 
się starali te przetargi puszczać dużo wcześnie. To chodzi o płatności. Ja państwu przekazałam 
wykaz placówek, ze planujemy zakończenie łącznie z płatnościami w danym roku. Jeżeli mamy 
zabezpieczone pieniądze w WPF to nie mamy przeciwwskazań żeby te przetargi uruchamiać dużo 
wcześniej. Więc na pewno będziemy to robić, jak tylko będziemy mieli podpisaną umowę.” 

Związek Nauczycielstwa Polskiego p. Marian Trębacz: „oczywiście ta perspektywa, jeśli 
chodzi o termomodernizację jest do 2020 roku. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie placówki 
skorzystają z tej oferty organu prowadzącego. Można mieć wątpliwości, dlaczego ta placówka jest 
włączona a dlaczego inna nie. Czy będzie szansa żeby kontynuować ten proces termomodernizacji 
poszczególnych placówek? Wiem, że są placówki w dość kiepskim stanie, które kwalifikowałyby 
się też do tego typu remontu.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „powinnam 
jeszcze powiedzieć, że walczyliśmy o niektóre placówki pod względem regulacji stanu prawnego, 
niestety okazało się, że niektóre placówki, pomimo że mamy zrobioną dokumentacje niestety mają 
kawałek działki, która jest w gestii osób prywatnych. Przyspieszyliśmy różne sprawy 
przejmowania, regulacji stanów prawnych, ale nie wszędzie się udało. Mamy też wykaz placówek, 
które posiadają dokumentacje. Jesteśmy w stałym kontakcie z regulacją stanów prawnych i też 
wiem, że jak będzie jakiekolwiek zielone światło, to będziemy się starali pozyskać inne środki 
również na te placówki, na ten cel. Być może w ramach WFOŚ uda nam się jakąś placówkę zrobić 
do 2020 roku.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „czy w uzasadnionych przypadkach jest możliwość zmiany 
kolejności termomodernizowanych placówek?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „na dzień 
dzisiejszy powiem „nie”, dlatego że to jest wielostronicowy dokument i jakakolwiek zmiana 
pociąga za sobą zmiany łącznie z analizą finansową. Najpierw musimy złożyć ten wniosek 
i później będziemy rozmawiać o przyspieszeniu procedur przetargowych. Na razie nie mogę już 
zmieniać pozycji. To były kwoty kosztorysowe dostosowane do naszych potrzeb obecnie 
budżetowych, bo to jest duże przedsięwzięcie, w którym trzeba spiąć zarówno kwestie dotacyjną, 
środki własne, zakontraktowanie 35 budynków na koniec 2018 roku, a już za moment się zaczyna 
rok 2017.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „ale o ile dobrze zrozumiałem to mogą być takie sytuacje, 
w których placówka będzie fizycznie wcześniej zmodernizowana, a zapłacone będzie zgodnie 
z rokiem z wykazu. Czyli może być taka sytuacja, że placówka z 2019 będzie w 2018.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „tak, jeżeli 
będzie postępowanie przetargowe i będziemy mieli wyłonionych wykonawców. Ponieważ jest to 
duże przedsięwzięcie to miejmy nadzieję, że wykonawcy będą na tyle rzetelni, że im będzie 
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zależało na tym, żeby przyspieszać wykonawstwo. To, jeżeli zrobią placówki z 2019 roku w 2018, 
a chodzi o płatności to w styczniu 2019 będziemy mogli już za nie płacić. Mnie też zależy na tym, 
żeby ten wniosek jak najszybciej później rozliczyć.” 

Radna p. Anna Lucińska: „może dałoby się przyspieszyć tę termomodernizację dla tych dwóch 
budynków? Ale ja czuję, że nie. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie tych dachów. Już 
nawet bez termomodernizacji.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka: „ja nie 
chciałabym dzielić budynków przy Żeromskiego na części. Uważam, że tam powinien wejść jeden 
wykonawca, który musi mieć uprawnienia dot. budynków zabytkowych, bo tylko budynek tkalni 
nie jest zabytkiem.” 

Radna p. Anna Lucińska: „ale akurat do 2020 roku te obiekty nie wytrzymają.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „to, o czym mówiliśmy od kilku miesięcy 
dzisiaj finalizujemy. Pani dyrektor przedstawiła zarówno wykaz placówek jak i terminy, w których 
będą one uwzględnione w realizacji. Myślę, że możemy być spokojniejsi o warstwę realizacyjną 
procesu termomodernizacji i z uwagą przyglądać się czy jest ten proces realizowany kompleksowo 
i systematycznie. A znając dotychczasowe doświadczenie pani dyrektor, mogę być przekonany, że 
tak się stanie. 

Wspomniała pani dyrektor o wykazie szkół, których teren nie ma uregulowanych stanów 
prawnych, i tak jest miedzy innymi z XXIII LO, które raz nam się udało ochronić przed 
likwidacją, a teraz nie możemy go wesprzeć poprzez termomodernizację, choć obiekt dysponuje 
dwiema salami gimnastycznymi, całym zapleczem pozwalającym na realizacje wielu zadań, nie 
tylko edukacyjnych, ale i zbieżnych z edukacją, a fakt, że fragment ma nieuregulowany stan 
prawny eliminuje z możliwości ujęcia, w tym momencie, w procesie termomodernizacji. 
Trzymamy kciuki, aby do końca grudnia wniosek został właściwie złożony.” 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego p. Marian Trębacz: „w imieniu ZNP chciałem nawiązać do 
pewnego trudnego tematu, mianowicie mam pytanie dot. wdrożenia drugiego etapu regulacji 
wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. Jesteśmy zaniepokojeni tym, że decyzja nie 
zapada w tym zakresie, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że kończy się rok i nie wiem, 
kiedy ta regulacja będzie wdrażana, pewnie w wigilię. Chciałem powiedzieć, że w zeszłym 
tygodniu w czwartek związki zawodowe podpisały projekt porozumienia, i w związku z tym 
czekamy na decyzję pani Prezydent. Jeżeli ta decyzja będzie się przedłużać, nie będzie 
podejmowana to ja nie wiem, kiedy ta regulacja fizycznie, faktycznie będzie wdrażana. Dlatego 
też chcieliśmy mieć prośbę i apel do pana dyrektora o podjęcie się tego tematu, o rozmowę z panią 
Prezydent, bo widzimy zagrożenie, jeżeli chodzi o uruchomienie tych środków. Kwota 2 miliony 
złotych było zarezerwowane na ten cel. Z końcem sierpnia nastąpiła regulacja, która objęła część 
pracowników, pewną kategorię osób, zostało wydatkowane 1 300 000 zł, natomiast 700 000 zł 
zostało do rozdysponowania i oczywiście te pieniądze mają trafić do określonej kategorii osób, 
które to osoby, pracownicy nie byli objęci w ramach wdrażania pierwszego etapu wiec jak gdyby 
występuje tu zjawisko nierównego traktowania pracowników. Mam nadzieję, że organ prowadzący 
sobie jeszcze poradzi w ciągu tych paru dni w uruchomieniu i uruchomi ten drugi etap regulacji.” 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „po raz kolejny pojawia się 
temat, panie przewodniczący, pan dobrze wie, że już mieliśmy ten etap prawie zamknięty 
i pojawiły się nowe postulaty, dlatego to się wydłużyło. Aczkolwiek sprawa jest procedowana 
i wszystko jest rozłożone w czasie. Jest koniec roku i sytuacja musi być przeanalizowana przez 
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pana Skarbnika. Sprawa jest jak najbardziej realizowana. Myślę, że do końca roku sytuacja się 
rozwiąże.”  

Związek Nauczycielstwa Polskiego p. Marian Trębacz: „ale tak dokładnie pan nie może 
powiedzieć, w którym to momencie ta regulacja ma być podjęta. Chciałem powiedzieć, że są 
pewne niepokoje, my staramy się wyjaśniać, że te procedury trwają, że pieniądze będą 
uruchomione, że trafią do określonej grupy ludzi, bo w pewnym momencie może się pojawić 
problem, że pracownicy tu przyjdą do pani Prezydent, w określonej grupie, z mediami i nie 
chcielibyśmy tu robić przed świętami tego typu historii. Także bardzo prosimy, żeby ktoś wreszcie 
podjął decyzję o uruchomieniu tych środków, bo one były zabezpieczone i powinny być 
uruchomione. Już nie ma formalnych przeszkód ze strony związków zawodowych, bo związki 
podpisały to porozumienie. Także apelujemy o przekazanie informacji, komu trzeba, osobom 
decyzyjnym, bo naprawdę może być protest ze strony pracowników.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski: „myślę, że pan dyrektor przekazał informacje, 
na jakim etapie znajduje się w tej chwili ta kwestia. Sądzę, że dwudniowa nieobecność pani 
Prezydent i jej powrót do pracy w tym tygodniu spowoduje, że porozumienie zostanie podpisane 
przez włodarza miasta, a decyzja najpóźniej zapadnie po 27 grudnia, z jednego prozaicznego 
powodu, no jeżeli zachodzi potrzeba przesunięć miedzy działami, rozdziałami to jedynie Rada 
Miejska jest do tego władna. Zakładam, że środki były zabezpieczone i pan Skarbnik nie będzie 
musiał się odwoływać do posiedzenia Rady Miejskiej w tej sprawie.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „z niepokojem wysłuchuje tej rozmowy, dlatego że żyłem w takim 
przekonaniu, że te małe środki zostały już przekazane w takiej ilości w jakiej powinny być, dlatego 
chciałem zapytać czy nie obawia pan się sytuacji, że one nie zostaną w tym roku przekazane?” 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „same kwestie negocjacji, 
ustalania z przedstawicielami związków zawodowych to jest proces długotrwały. Była sytuacja, że 
związki były zaproszone na podpisanie porozumienia i już mieliśmy zrobić krok do przodu i 
sprawa wydłużyła się przynajmniej o kolejne dwa tygodnie czasu procedowania. Myślę, że nie jest 
niczyją złą wolą żeby tych środków nie wykorzystać. Nie mogę wypowiadać się za pana 
Skarbnika, na jakim jest etapie procedowania, natomiast kwestia jest na etapie realizacji. Myślę, że 
do końca roku te środki mimo wszystko zostaną przekazane, tylko tak, jak mówię nie jestem w 
stanie odpowiadać za daną sytuacje tu i teraz, ponieważ w imieniu Skarbnika nie powiem, na 
jakim etapie jest proces. Natomiast myślę, że intencją wszystkich nas jest zamknięcie sprawy.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „a kiedy związki podpisały porozumienie?” 

Związek Nauczycielstwa Polskiego p. Marian Trębacz: „chciałem powiedzieć, że przynajmniej 
ZNP nie hamował procesu uzgodnień jeżeli chodzi o samą konstrukcję porozumienia. To raczej 
my mobilizowaliśmy organ prowadzący i występowaliśmy o to żeby rozmawiać i żeby ten proces 
przyspieszyć, natomiast otrzymaliśmy porozumienie gdzie pewne zapisy, które zostały ustalone w 
trakcie rozmów, nie były uwzględnione. Wiec to jest kwestia najwyżej dwóch dni poślizgu. 
Ostatecznie w czwartek, w zeszłym tygodniu to porozumienie zostało podpisane i nie widzimy 
przeszkód żeby je wdrażać.” 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „proszę wziąć pod rozwagę, 
że porozumienie, jak sam pan zaznaczył, było podpisane w czwartek. Dziś jest wtorek.” 

Radny p. Tomasz Głowacki: „jest jeszcze jeden aspekt, rozumiem, że ci zainteresowani 
pracownicy do świat tych pieniędzy nie otrzymają.” 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki: „w moim przekonaniu, jeśli 
porozumienie zostanie podpisane to środki powinny być im przekazane.” 
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Pisma, które wpłynęły do Komisji w okresie między posiedzeniami znajdują się w dokumentacji 
Komisji. 

Innych spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski złożył zebranym życzenia z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia, podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 
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