
Protokół Nr 4/I/2015 
posiedzenia Komisji Edukacji  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 13 stycznia 2015 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 6 radnych 

obecnych   - 6 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 2/XII/2014 i nr 3/XII/2014. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi  - druk nr 292/2014. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni 
psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno – 
pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź  - druk nr 293/2014. 

4. Informacja Wydziału Edukacji UMŁ nt. oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
w okresie ferii zimowych 2015 r. 

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. 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek przez aklamację. 

Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 2/XII/2014 i nr 3/XII/2014. 

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

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła protokół nr 2 /XII/2014 i nr 3/XII/2014 przez aklamację. 

Ad. pkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi  - druk nr 292/2014. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  przedstawiła projekt uchwały. 

Projekt załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze 
Miasta Łodzi  - druk nr 292/2014. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi  - druk nr 292/2014. 

Ad. pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni 
psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno– pedagogicznych 
prowadzonych przez Miasto Łódź  - druk nr 293/2014. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  przedstawiła projekt uchwały. 

Projekt załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Pytania i dyskusja. 

Pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poddał pod głosowanie projekt uchwały 
w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno – pedagogicznych 
i specjalistycznych poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto 
Łódź - druk nr 293/2014. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia terenu 
działania poradni psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych poradni 
psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź  - druk nr 293/2014. 

Ad. pkt 4. Informacja Wydziału Edukacji UMŁ nt. oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
w okresie ferii zimowych 2015 r. 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Elżbieta Wilczyńska przedstawiła informację. 

Zadanie Nr 2133001- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży; Dział – 
854; Rozdział- 85412. 
Ofertę wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci najmłodszych przygotowały szkoły 
podstawowe i placówki pracy pozaszkolnej. Szkoły, które otrzymują dofinansowanie zostały 
wyłonione w drodze konkursu. Do Wydziału Edukacji wpłynęło 29 wniosków, w tym 22 wnioski 
ze szkół podstawowych ogólnodostępnych, 3 wnioski ze szkół specjalnych i 4 wnioski 
z placówek pracy pozaszkolnej. Ze środków ujętych w projekcie budżetu na rok 2015 w chwili 
obecnej przeznaczono na wypoczynek kwotę 140 000 zł. Zarówno te placówki, które zostały 
wyłonione jak i kwota pozwoli na zorganizowanie zajęć różnego rodzaju w okresie ferii 
zimowych dla grupy – dziennie około 1 330 uczniów, ale dyrektorzy organizują tak opiekę, że 
dostępność będzie dla większej grupy. Dostępność będzie dla większej grupy dzieci, ponieważ 
rodzaje zajęć, które są proponowane w okresie ferii zimowych to są zajęcia otwarte i zajęcia 
zamknięte. Wyłonione zostały szkoły i placówki z myślą, aby były to szkoły, które 
rozmieszczone są na mapie miasta w sposób pozwalający na racjonalne zabezpieczenie tego 
wypoczynku na terenie miasta. Od lat obserwuje się sytuację, że najwięcej wniosków wpływa 
z terenu dawnej dzielnicy Bałuty i Widzew. Stąd też na Bałutach jest 6 szkół, na Widzewie 4, na 
pozostałym terenie 1 lub 2. 
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Zajęcia dla uczniów organizuje 13 szkół podstawowych oraz 3 placówki specjalne. Koszt 
dofinansowania dla szkół wynosi 110 000 zł. Zestawienie szkół organizujące zajęcia 
przedstawiono w tabeli nr 1. 

 
Tabela nr 1 
 

LP. SZKOŁA PODSTAWOWA 
DZIELNICA 

MIASTA 
LICZBA 
UCZEST. 

1 
Szkoła Podstawowa nr 3 
91-144 Łódź, Al. Harcerzy 
Zatorowców 3 

Łódź-Bałuty 
30 

2 
Szkoła Podstawowa nr 35 
91-013 Łódź, ul. Tybury 4 

Łódź-Bałuty 
50 

3 
Szkoła Podstawowa nr 54 
91-050 Łódź, ul. Wróbla 5 

Łódź-Bałuty 
30 

4 
Szkoła Podstawowa nr 65 
91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 

Łódź-Bałuty 
50 

5 
Szkoła Podstawowa nr 153 
91-811 Łódź, ul. Obr. Westerplatte 
28 

Łódź-Bałuty 
40 

6 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 
91-104 Łódź, ul. Plantowa 5 

Łódź-Bałuty 
20 

7 
Szkoła Podstawowa nr 189 
913-213 Łódź, ul. Kossaka 19 

Łódź-Górna 
40 

8 
Szkoła Podstawowa nr 19 
94-108 Łódź, ul. Balonowa 1 

Łódź-Polesie 
30 

9 
Szkoła Podstawowa nr 36 
90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 35 

Łódź-Polesie 
60 

10 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 111 
90-252 Łódź, ul. Jaracza 44/46 

Łódź- 
Śródmieście 25 

11 
Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 11/13 

Łódź- 
Śródmieście 

20 

12 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy nr 3 
90-156 Łódź, ul. Tkacka 34/36 

Łódź- 
Śródmieście 20 

13 
Szkoła Podstawowa nr 34 
92-508 Łódź, ul. Ćwikli ńskiej 9 

Łódź-Widzew 
100 

14 
Szkoła Podstawowa nr 139 
92-116 Łódź, ul. Giewont 28 

Łódź-Widzew 
40 

15 
Szkoła Podstawowa nr 202 
92-720 Łódź, ul. Jugosłowiańska 2 

Łódź- 
Widzew 

40 

16 
Szkoła Podstawowa nr 205 
92-413 Łódź, ul. Dąbrówki 1 

Łódź-Widzew 
90 

                                            Razem:       685 
 
 
4 Placówki pracy pozaszkolnej (Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, nr 2, nr 3 i Pałac Młodzieży) 
organizują zajęcia zamknięte i zajęcia otwarte dla 645 uczniów/dziennie.  
Koszt dofinansowania wynosi 30 000 zł. W tabeli nr 2 zestawiono placówki. 
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Tabela nr 2 
   

LP. PLACÓWKA POZASZKOLNA 
RODZAJ 
ZAJĘĆ 

LICZBA 
UCZEST. 

1 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 
91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39  

Zajęcia 
zamknięte 

50 

2 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 
Filia nr 1. Ogród Jordanowski 
91-103 Łódź, ul. Łanowa 14b  

Zajęcia 
zamknięte 

25 

3 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 
91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39  

Zajęcia 
otwarte 

50 

4 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 
Filia nr 1. Ogród Jordanowski 
91-103 Łódź, ul. Łanowa 14b  

Zajęcia 
otwarte 

20 

5 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 
93-490 Łódź, ul. Sopocka 3/5  

Zajęcia 
zamknięte 

30 

6 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 
93-490 Łódź, ul. Sopocka 3/5  

Zajęcia 
otwarte 

70 

7 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 
94-043 Łódź, ul. Olimpijska 9 

Zajęcia 
zamknięte 

50 

8 
Pałac Młodzieży 
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86  

Zajęcia 
zamknięte 

50 

9 
Pałac Młodzieży 
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86  

Zajęcia 
otwarte 

300 

 Razem:  645 
 

Organizatorzy półkolonii i zajęć otwartych zapewniają min: 
� nieodpłatny udział w zajęciach  
� przynajmniej jeden ciepły posiłek w ciągu trwania zajęć 
� zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w okresie ferii zimowych 
� zajęcia integracyjne, sportowe, artystyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, plastyczne, 

literackie, teatralne, filmowe, fotograficzne, przyrodnicze, ekologiczne 
� warsztaty plastyczne, teatralne, taneczne, edukacyjne, kulinarne 
� wyjścia do kina (ŁDK, Ciemna City, Charlie, Bałtyk), teatru (Arlekin, Pinokio), na lodowisko 

„Bombonierka”, do Groty Solnej „Relax”, na pływalnie „Wodny Raj”, Fala”, do muzeum 
(przyrodniczego, Muzeum Fabryki, Muzeum Bajki Se-ma-for, Muzeum Kinematografii, 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, do ZOO, Palmiarni, Planetarium, 
Experymentarium, Centrum Edukacji Ekologicznej, 

� wyjście do kompleksu Manufaktura – ścianka wspinaczkowa, laser game, kręgle 
� nauka jazdy na łyżwach na lodowiskach MOSiR 
� wycieczki piesze, zabawy w parku 
� kulig, gry i zabawy na śniegu, 
 
Organizatorzy - szkoły podstawowe i placówki pracy pozaszkolnej z uwagi na mały koszt 
dofinansowania mogą pobierać niewielkie opłaty związane z wyjściami grup (bilety na przejazd 
uczestników, bilety na wejścia do kina, teatru itp.). 
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Dodatkowo, w okresie ferii zimowych 2015 dostępne będą dla dzieci i młodzieży pływalnie 
szkolne: 
 

Nazwa 
szkoły Adres szkoły, dzielnica 

Funkcjonowani
e w czasie ferii Dostępność - godziny  Koszt biletów 

SP 19 
ul. Balonowa 1 (dzielnica 

Polesie) 
TAK 

Pn - Pt. od 9.00 do 14.00/15.00, jeśli 
będzie potrzeba to do późniejszej 

godziny 

uczniowe do 18 
r.ż.+ studenci - 
3 zł za 45 min., 
osoby dorosłe - 
5 zł za 45 min. 

SP 137 
ul. Florecistów 3b 
(dzielnica Polesie) 

w ramach ferii 
pływalnia nie 

pracuje, będzie 
jedynie 

przeznaczona w 
formie 

komercyjnej dla 
SKS-ów         w 

godzinach 
popołudniowych 

  

SP 149 
ul. Tatrzańska 69 a 
(dzielnica Widzew) 

TAK Pn- Pt. od 12.00 do 14.15  (co 45 min) 

młodzież 
szkolna do 18 
r.ż. 3 zł - za 45 

min. 

SP 173 
ul. Sienkiewicza 46 

(dzielnica Śródmieście) 
TAK 

Pn. - Pt. od 10.00 do 16.00 co 45 min.  
I od 18.00 do 20.00 co 45 min. 

młodzież 
szkolna do 18 
r.ż. 3 zł - za 45 
min., studencji 
5 zł za 45 min., 
dorośli - 9 zł za 

45 min. 

SP 184 
ul. Syrenki 19 a (dzielnica 

Bałuty) 
TAK 

Pn. Pt - godziny popołudniowe ( 3 godz.) 
do godz. 17.00 

młodzież 
szkolna do 18 

r.ż. - 2 zł 

ZSO 1 
ul. Czajkowskiego 14 
(dzielnica Widzew) 

TAK Pn. - Pt. 10.00 - 13.00/14.00 

młodzież 
szkolna do 18 

r.ż. - 2 zł, 
dorośli - 
stawka 

normalna, 
komercyjna 

 
W dniu 12 stycznia 2015 r. w Wydziale Edukacji odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół 
organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.  
Na spotkaniu omówione zostały sprawy organizacyjne, jak i przygotowanie szkół do 
planowanych zajęć w czasie ferii zimowych. 

 

Pytania. 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał, kto prowadzi zajęcia? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „zajęcia 
prowadzą nauczyciele szkoły, ale na oddzielnych umowach zleceniach ponieważ zgodnie z kartą 
nauczyciela okres ferii zimowych i wakacji to jest urlop. Środki na płace dla nauczycieli i na 
jeden posiłek dla uczestnika są zabezpieczone.” 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: „czy w ramach ferii zimowych planowana jest współpraca 
z organizacjami pozarządowymi?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała, że tym roku 
nie, ponieważ ze względu na czasookres trwania ferii większe środki zostały zabezpieczone na 
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okres wypoczynku letniego, gdzie trzeba zabezpieczyć dwa miesiące wakacji i organizowane są 
formy wyjazdowe. 

Radny p. Waldemar Buda zapytał: „czy liczba 1330 uczniów to jest limit czy liczba uczniów, 
którzy zgłosili się do udziału w tych zajęciach?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „to jest liczba 
uczniów, o której pisali we wnioskach dyrektorzy, że na taką liczbę dzieci przygotowują zajęcia. 
12 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół organizujących wypoczynek dla 
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i dyrektorzy zostali poinformowani, iż mają nie 
zamykać list przyjęć. Chodzi tutaj nie o placówki pracy pozaszkolnej, tylko o nasze szkoły 
podstawowe. Wszystkie chętne dzieci, które przyjdą w dniu rozpoczęcia ferii zostaną 
zagospodarowane.” 

Radny p. Waldemar Buda zapytał: „czy te 140 000 zł łącznie przeznaczone na ferie zimowe 
obejmuje umowy – zlecenia, czy to jest łączny koszt finansowania tych zajęć? Czy mamy podział 
na te wynagrodzenia i osobno na wydatki, które z tymi wydatkami są związane, jak chociażby 
wyjście do kompleksu Manufaktura, czy wyjście do kina?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „to już leży 
w gestii kierowników wypoczynku, czyli dyrektorów szkół. Dyrektorzy wiedzą, że muszą 
zabezpieczyć też ciepły posiłek i na pewno wynagrodzenia dla nauczycieli nie będą według 
stawki zaszeregowania takiej, jaką nauczyciel otrzymuje zgodnie ze stopniem awansu 
zawodowego w czasie pracy. To będą zdecydowanie mniejsze pieniądze. Natomiast 
dopuszczamy taką możliwość, że jeżeli będzie organizator organizował wyjście do kina, to jakąś 
symboliczną złotówkę czy dwa złote ten uczestnik wyjścia pokryje.” 

Radny p. Waldemar Buda zapytał: „czy reguły współfinansowania tych wyjść zostały ustalone? 
Jaki pułap finansowania został ustalony?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  wyjaśniła: „ponieważ 
wszyscy dyrektorzy przez wiele lat organizują półkolonie i mają doświadczenie, a oni są 
kierownikami, oni decydują i się z tych pieniędzy rozliczają, to została ta kwestia pozostawiona 
do ich dyspozycji. Dyrektor dostał ogólną kwotę dofinansowania i ma zorganizować optymalny, 
jak najlepszy wypoczynek dla dzieci w ramach przyznanych środków.” 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: „czy poziom finansowania na jedna osobę jest określony?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  wyjaśniła: „poziom 
dofinansowania w zasadzie jest zbliżony, średnio było to 7 000 zł na placówkę.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zauważył: „z zestawienia placówek, które 
organizują wypoczynek zimowy wynika, że nie jest to równomierne rozłożenie na terenie całej 
Łodzi, gdyż tylko jedna szkoła będzie realizowała zimowy wypoczynek na dzielnicy Górnej.”  

W związku z tym, zapytał: „jakie kryteria zastosowano przy doborze szkół i co w ostateczności 
spowodowało, że padło na te placówki?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „z dzielnicy 
Górna do konkursu zgłosiła się tylko jedna szkoła, mianowicie Szkoła Podstawowa nr 189 
i mamy jeszcze Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, które też organizuje zajęcia. W związku z 
tym, że też zauważyliśmy taką tendencję, 12 grudnia odbyła się rozmowa z panią dyrektor 
Staciwą ze Szkoły Podstawowej nr 140 i to będzie kolejna szkoła, która w tym rejonie uruchomi 
zajęcia w czasie ferii.” 
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Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił uwagę na fakt, że wśród tych szkół 
(poza ul. Balonową) nie ma tych, które dysponują pływalnią.  

Dodał: „Interesowała mnie kwestia nie zgłoszenia się chętnych do organizowania zimowego 
wypoczynku tylko animacji pewnych działań na terenie miasta. Warto tę ofertę zaproponować 
w placówkach gdzie dostrzegamy problemy natury społecznej. Cieszy fakt, że jest szereg szkół 
na terenie dzielnicy Śródmieście gdzie mamy do czynienia z różnymi potrzebami pod tym 
względem, zapewnienia opieki w czasie wolnym od zajęć. Natomiast wydawałoby się, że na 
przyszłość pewne kroki winny wychodzić również z ośrodka decyzyjnego tak, aby na mapie 
Łodzi ta oferta była bardziej równomiernie rozłożona i żeby mogły korzystać z tej propozycji 
dzieci na terenie całego miasta, a nie w poszczególnych punktach.” 

Zapytał: „Dlaczego dokonano podziału na ofertę zamkniętą i ofertę otwartą? Czy to się wiąże 
z jakimiś zadaniami realizowanymi wewnątrz i zobowiązaniami wobec stałych uczestników zajęć 
pozalekcyjnych w tych placówkach?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Elżbieta Wilczyńska wyjaśniła: „rodzaje zajęć, 
czyli podział na zajęcia zamknięte i otwarte pozwala na objęcie większej grupy dzieci w okresie 
ferii zimowych. Tak zwane zajęcia zamknięte, czyli półkolonie są formą zorganizowaną, gdzie 
jest stała grupa z pewnymi obowiązkami ze strony organizatora, czyli stały ciepły posiłek i wiele 
innych rzeczy. Natomiast zajęcia otwarte pozwalają na bardziej swobodne decydowanie 
rodziców, w jakim okresie i kiedy dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą mieć 
zabezpieczonej tej opieki przez rodzica czy innych członków rodziny, mogą swobodnie korzystać 
i wybierać dni tygodnia. I jest to bardziej elastyczne podejście do oferty organizowania opieki 
podczas ferii zimowych.” 

Radny p. Waldemar Buda kontynuując wątek poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego, jest taki mały udział placówek na Górnej? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „tylko jedna 
szkoła z Górnej zgłosiła akces do organizowania wypoczynku. W wyniku naszych rozmów 
dojdzie jeszcze SP nr 149. Miasto nie jest organizatorem, organizatorem są poszczególne szkoły, 
my tylko finansujemy. Natomiast trzeba mieć świadomość, że nauczyciele są na urlopach i często 
zdarza się, że dyrektor nie ma chętnych do pracy i wówczas w ogóle nie składa wniosku 
o organizację wypoczynku.” 

Radny p. Waldemar Buda powiedział: „jeżeli mamy taką sytuację i faktycznie tych miejsc na 
Górnej jest niewiele to czy musimy na dzień 13 stycznia przejść obok tego obojętnie, czy 
możemy jeszcze podjąć jakieś czynności, które pozwoliłyby zaproponować takie zajęcia? Bo 
ferie mamy od 2 lutego.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  powiedziała: „właśnie o tym 
mówiłam, że takie działania zostały podjęte. Szerzej nie możemy, bo nie ma takich możliwości 
finansowych.” 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: „czy poza nauczycielami dyrektor ma możliwość 
zatrudnienia wychowawców z zewnątrz?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „ma taką 
możliwość.” 

Radny p. Marcin Zalewski kontynuował: „czyli problem, który pani dyrektor poruszyła, braku 
dostępności nauczycieli w okresie ferii, nie powinien mieć znaczenia, bo jest inna możliwość. 
Ponieważ do wakacji mamy jeszcze kilka miesięcy, to jest czas na rozmowy z dyrektorami 
i zachęcenie, aby podjęli takie działania.” 
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Radny p. Waldemar Buda zapytał, czy w roku ubiegłym finansowanie wypoczynku zimowego 
było na takim samym poziomie? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała, że w ubiegłym 
roku była to kwota 200 000 zł z tym, że 180 000 zł otrzymały organizacje pozarządowe, a szkoły 
tylko 29 000 zł. 

Radny p. Waldemar Buda zapytał, z czego wynikała zmiana koncepcji organizacji tych zajęć? 
W poprzednich latach organizatorem były również organizacje pozarządowe teraz tylko szkoły. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała, że zmiana 
wynika z wysokości środków finansowych, długości trwania ferii zimowych w stosunku do 
letnich. Trzeba zabezpieczyć znacznie większe pieniądze na organizację wypoczynku letniego, 
bo organizacje pozarządowe organizują wypoczynek letni wyjazdowy i na to trzeba przekazać 
środki. 

Radny p. Waldemar Buda powiedział, że oczywiście wysokość środków jest inna, ale nie aż tak 
żeby w 2014 roku angażować w 80% organizacje, a w tym roku w ogóle. Gdyby przyjąć tylko to 
kryterium finansowe, to organizacje powinny uczestniczyć również tutaj, w mniejszym stopniu, 
a ich nie ma w ogóle. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „uznaliśmy, 
że szkoły wykorzystają te środki optymalnie jak to tylko możliwe. Ponieważ jest pewna 
szczupłość finansowa to trzeba było dokonać ekonomicznego wyboru i taki wybór został 
dokonany. 

Radny p. Waldemar Buda zapytał, czy w roku 2014 były uwagi, co do realizacji tych zajęć 
przez organizacje? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała: „organizacje 
pozarządowe nie tylko opierały się na dofinansowaniu z Wydziału Edukacji, ale także na 
dofinansowaniu od Łódzkiego Kuratora Oświaty, to szło dwutorowo. My zawsze dawaliśmy 
pewien procent tego, o co występowały organizacje pozarządowe do Wydziału Edukacji.”  

Radny p. Waldemar Buda zapytał, czy w tym roku organizacje mogły występować o te środki? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  odpowiedziała, że nie, 
ponieważ w tym roku, w Wydziale Edukacji, nie został ogłoszony konkurs dla organizacji 
pozarządowych. 

Radny p. Marcin Zalewski dodał: „z tego, co tu usłyszeliśmy wynika, że trochę na siłę 
wciskamy dyrektorów w organizację półkolonii, podczas gdy były organizacje, które miały 
dobrowolnych pracowników, chętnych do realizacji zajęć, mogły dysponować środkami 
zewnętrznymi, więc mogły te zajęcia być bardziej atrakcyjne dostępne dla jeszcze większej ilości 
uczestników, co nie wykluczało też udziału szkół, ale nie było na zasadzie chińskich 
ochotników.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  dopowiedziała: „szkoły 
podstawowe organizują w zdecydowanej większości zajęcia otwarte. Po naszej rozmowie 
z dyrektorami szkół mamy gwarancję tego, że jeżeli przyjdzie dziecko drugiego czy trzeciego 
dnia ferii i rodzic będzie chciał to dziecko zostawić od 8.00 do 15.00 to szkoła się tym dzieckiem 
zaopiekuje. Natomiast takiej gwarancji nie dawały nam organizacje pozarządowe, bo to były 
zajęcia zamknięte, dla określonej grupy młodzieży, z którą w większości te organizacje pracują 
w trakcie roku szkolnego. Nam chodziło o zabezpieczenie opieki dla jak największej liczby 
uczniów łódzkich szkół.” 
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Radny p. Waldemar Buda zapytał, ile osób uczestniczyło w ubiegłorocznych zajęciach? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Elżbieta Wilczyńska wyjaśniła: „jeśli chodzi 
o ferie zimowe i placówki pracy pozaszkolnej to była to grupa 350 uczniów, natomiast 
w ubiegłym roku w feriach zimowych uczestniczyły organizacje pozarządowe i była to liczba 
około 1330 uczniów. Wyjaśniając, dlaczego była taka decyzja, to doświadczenia wypoczynku 
w okresie ferii letnich wyraźnie wskazywały na to, że w naszym mieście jest ogromne 
zainteresowanie wypoczynkiem w miejscu zamieszkania. Była bardzo duża grupa rodziców, 
którzy wyrażali akces, że lato jest dla nich okresem ważniejszym. Stąd, biorąc pod uwagę, że 
pracujemy na projekcie budżetu na rok 2015 decyzje są takie a nie inne.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  dodała: „na Górnej mamy 140 
miejsc, a nie 40.” 

Więcej pytań nie zadano. 

Dyskusja. 

Mi ędzyregionalna Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” Zarz ąd Regiony Ziemia Łódzka 
p. Małgorzata Smuga – Błoch powiedziała: „chciałam się dowiedzieć, czy te placówki 
przystępowały z marszu, czy państwo ogłaszaliście konkurs ofert? Dlatego, że jeszcze 
w poprzedniej kadencji była na ten temat też dyskusja przy okazji wypoczynku letniego, 
że powinny być jakieś kryteria doboru organizatora wypoczynku, czy to zimowego, czy letniego. 
My jako związek prosiliśmy o ewentualne kryteria doboru organizatora wypoczynku bądź to 
zimowego czy letniego. Jak to w tej chwili miało miejsce i czy ewentualnie coś takiego państwo 
przewidujecie i czy będzie coś takiego opracowane w przypadku wypoczynku letniego dla 
dzieci?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Elżbieta Wilczyńska odpowiedziała: „oczywiście 
nie było to przypadkowe, w listopadzie była informacja do szkół podstawowych i placówek 
specjalnych pracy pozaszkolnej, czyli ogłoszenie konkursu, a 18 grudnia odbyła się komisja 
wewnętrzna w Wydziale Edukacji, która te 29 wniosków rozpatrywała. Dyrektorzy otrzymali 
informacje dotyczącą najważniejszych spraw związanych z organizacją tego wypoczynku i była 
planowana liczba dzieci, która jest brana pod uwagę, kalkulacja kosztów, atrakcyjność zajęć 
i takie kryterium, które komisja również brała pod uwagę, a mianowicie lokalizacja na terenie 
naszego miasta. Najwięcej wniosków złożyły szkoły, które zlokalizowane są w dawnej dzielnicy 
Widzew i Bałuty, a tylko pojedyncze, po jeden lub dwa, szkoły z pozostałych terenów naszego 
miasta. Nic nie było przypadkowe, wszystko się odbywało zgodnie z procedurą, którą ustaliliśmy 
w Wydziale. Dyrektorzy po zakończeniu prac komisji otrzymali informacje, które placówki 
dostaną dofinansowanie i w jakiej wysokości.” 

Mi ędzyregionalna Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” Zarz ąd Regiony Ziemia Łódzka 
p. Małgorzata Smuga – Błoch zapytała: „czy można przypuszczać, że kryteria, które państwo 
postawiliście nie odpowiadały niektórym placówkom?” 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Elżbieta Wilczyńska odpowiedziała: „tego nie 
wiem, co o tym decydowało. Trudno powiedzieć.” 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał, kiedy podjęto decyzje o zmianie formuły organizacji 
wypoczynku zimowego? Czy przypadkiem dyrektorzy nie zostali zaskoczeni informacją? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Elżbieta Wilczyńska wyjaśniła: „tak jak 
wspominałam, w połowie listopada dyrektorzy szkół podstawowych i placówek pracy 
pozaszkolnej otrzymali regulamin i informację dotyczącą możliwości składania wniosków na 
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organizowanie wypoczynku. Nie było tu nic nowego. Dyrektorzy zawsze składają wnioski, nie 
jest to przypadkowe.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podsumował dyskusję: „bezspornym 
pozostaje fakt, że zapewnienie zimowego wypoczynku dzieciom i młodzieży w Łodzi jest 
niezwykle istotne i przez wiele rodzin oczekiwane. Z jednej strony cieszy fakt, że może z tej 
formy opieki i wychowania skorzystać ponad 1300 dzieci, z drugiej martwi fakt, że zaledwie 
140 000 zł można było na ten cel przeznaczyć. Niemniej jednak w moim odczuciu ważne jest, 
aby do tej formy spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych przygotować się z pewnym 
wyprzedzeniem i w sposób nie tylko zorganizowany od strony finansowej i logistycznej, ale 
również od strony promocyjnej. Nie wiem czy organizacje pozarządowe nieaplikując, bo takiej 
możliwości nie było, do Wydziału Edukacji o środki na akcję zimowego wypoczynku, organizują 
cos dla łódzkich dzieciaków czy nie, ale warto czasami odwrócić kolejność i zorientować się na 
ile organizacje pozarządowe są gotowe do przygotowania oferty, a nie gotowe do sięgnięcia po 
pieniądze, które w formie konkursów są ogłaszane. W moim przekonaniu im większa będzie pula 
na ten cel przeznaczona, tym więcej podmiotów się zgłosi, bo każdy będzie chciał oprzeć swoją 
działalność o pieniądz publiczny. Natomiast żeby wypoczynek, czy to zimowy, czy letni miał 
swój skutek, warto zderzyć oczekiwania organizacji pozarządowych z możliwościami 
finansowymi miasta. Czyli krótko mówiąc spróbować zorientować czy ktoś poza Caritasem czy 
Związkiem Harcerstwa Polskiego czy Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej przygotowuje się 
do tego typu akcji. Jeśli tak to, jakie ma plany i o jakie środki chce zabiegać i w oparciu o takie 
rozpoznanie terenu i sytuacji organizować później konkurs ofert. Bo jeśli się okaże, że poza 
wymienionymi przeze mnie pozostałe nie mają koncepcji, a liczą tylko na to, że zagospodarują 
dobrze pieniądz publiczny, to nie ma sensu ogłaszać konkursu tylko realizować wypróbowane 
miejsca, a tymi wypróbowanymi, sprawdzonymi miejscami zimą i latem są placówki oświatowe, 
do których rodzice mają zaufanie. Placówki dysponują stosunkowo dobrą bazą, bo jeśli nie salą 
gimnastyczną, świetlicami, jadalnią to Orlikiem, w niektórych przypadkach pływalnią. Cóż 
więcej potrzeba żeby można było właściwie zorganizować zajęcia, uzupełniając je wyjściami na 
zewnątrz. Myślę, że wyciągając wnioski z tej akcji, niezwykle zawężonej od strony finansowej 
i również od strony liczby uczniów korzystającej z niej żeby do akcji letniego wypoczynku 
przygotować się dużo wcześniej.  

Stąd moja propozycja, by Wydział z chwilą, kiedy zakończy się akcja zimowego wypoczynku, 
w ciągu dwóch tygodni po jej zamknięciu zechciał przygotować założenia do letniego 
wypoczynku dzieci i młodzieży organizowane w oparciu o budżet miasta Łodzi i te założenia 
będą punktem działań, czy przedmiotem naszej dyskusji, po to, żebyśmy wypracowali jak 
najlepsze możliwości wykorzystania czasu wakacyjnego na miejscu w Łodzi, żeby z tej oferty 
jak najliczniej i z jak najlepszym efektem mogła skorzystać łódzka młodzież. Myślę, że 
Wydziałowi należą się słowa podziękowania za to, że mając ograniczone środki chciał je jak 
najlepiej wykorzystać. Trzymajmy kciuki żeby ta grupa młodzieży korzystająca ze wsparcia była 
z akcji zimowego wypoczynku usatysfakcjonowana, a rodzice żeby mogli wyrażać pozytywne 
opinie na temat instytucji, w tym przypadku szkół, które zapewnią opiekę nad dziećmi. 

Po zakończeniu ferii zimowych, pod koniec lutego, komisja mogłaby zająć się założeniami do 
letniego wypoczynku. Jeśli państwo radni wyrażają zgodę to będzie to nasza prośba do Wydziału 
Edukacji żeby takie założenia zostały przygotowane. ” 

Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
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Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przypomniał, że komisja jest zobowiązana 
do przyjęcia planu pracy. Poprosił, aby radni przekazywali swoje uwagi, propozycje tematów 
w tym zakresie. 

Radna p. Małgorzata Bartosiak powiedziała, że należy już pomyśleć o nowym roku szkolnym. 
Zapytała przedstawicieli Wydziału Edukacji, kiedy pojawi się informacja na temat oferty 
i naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016? Jaka będzie oferta szkół 
zawodowych, czy będą otwierane nowe kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy? 
Przypomniała, że styczeń jest okresem podsumowania pierwszego semestru nauki, spotkań 
z rodzicami w gimnazjach i temat oferty pojawia się jako pilny wśród nauczycieli i uczniów, ale 
też rodziców, którzy będą podejmować decyzję, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej mają 
uczęszczać ich dzieci. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  wyjaśniła: „Wydział Edukacji 
ma już bardzo zaawansowane rozmowy. Dnia 15 stycznia spotykamy się z panem 
wiceprezydentem Tomaszem Trelą żeby przedyskutować i wypracować ostateczny kształt tej 
oferty. Myślę, że Wydział Edukacji będzie gotowy do przedstawienia tej oferty 20 stycznia na 
najbliższym posiedzeniu Komisji Edukacji. W tej chwili szkoły zwróciły się do nas o cztery 
nowe zawody, ale trwają jeszcze dyskusje. Na tę chwilę Wydział może już przekazać koncepcję 
i liczbę oddziałów w liceach ogólnokształcących, w technikach i zasadniczych szkołach 
zawodowych z zawodami, które będziemy kontynuować.” 

Radny p. Waldemar Buda w odniesieniu do informacji, która została przedłożona radnym 
w związku z pytaniami zadawanymi na poprzednim posiedzeniu, dotyczącymi nakazów 
administracyjnych dla placówek oświatowych, a zawierajacej listę 214 pozycji na ogromną 
kwotę do wydatkowania, zapytał: „w jaki sposób te nakazy są realizowane, bo wszystkich nie da 
się od razu wykonać, w jaki sposób jest to selekcjonowane, czy te nakazy mają jakieś terminy, 
czy są konsekwencje w razie ich niewykonania w terminie?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Berenika Bar dzka wyjaśniła: „wykaz, który 
został przekazany, to jest wykaz według stanu na grudzień 2014 roku. Jest to o tyle ważna 
informacja, że w zależności od zakresu nakazu, są takie, które jesteśmy w stanie zrealizować 
niemalże od ręki, to są najczęściej nakazy związane z drobnymi remontami, z poprawą czystości 
ściany, malowaniem. Znakomita większość nakazów jest realizowana, poprzez 
termomodernizację budynków. Zdarzają się również takie nakazy, które są bardzo trudne do 
zrealizowania, np. nakaz, który mówił o skróceniu dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynku. Jest 
to nakaz, który wiąże się albo z zamknięciem placówki, albo z jej całkowitą przebudową.” 

Radny p. Waldemar Buda uściślił, że jego pytanie dotyczyło tego „jaka jest treść tych nakazów 
i czy są konsekwencje w postaci ich niewykonywania w jakimś terminie i czy to stanowi 
podstawę do selekcji i wyboru najważniejszych do wykonywania w tej kolejności, bo to, że my je 
realizujemy w miarę możliwości i posiadanych środków, to rzecz oczywista. Natomiast ta 
selekcja mnie interesuje i konsekwencje wynikające z niewykonywania tych nakazów.” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Berenika Bar dzka odpowiedziała: „z tego, 
co wiem, zdarzyło się kilka takich nakazów przeterminowanych już z karami i płatnością. 
Natomiast poza pierwszym kryterium, które mówi o łatwości i szybkości wykonania nakazu, to 
jest drugie kryterium – pilność wykonania nakazu, np. nakaz dotyczący dokonania wymiany 
instalacji elektrycznej, tam gdzie są do wymiany tablice rozdzielcze. Są to nakazy realizowane 
bardzo szybko”. 
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Radny p. Waldemar Buda poprosił o przygotowanie i przekazanie informacji dotyczącej tych 
nakazów, które nie zostały zrealizowane i w związku, z którymi miasto poniosło koszty w postaci 
kar.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Berenika Bar dzka powiedziała: „również 
część z tych nakazów, które są w tym wykazie będzie wykonywana już z budżetu 2015 roku, bo 
są ujęte w propozycjach zadań remontowych czy modernizacyjnych. Takie zestawienie 
oczywiście przygotuję.” 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał, czy środki dla Wydziału Edukacji zapisane w budżecie na 
rok 2015 są wystarczające na pilne, terminowe zalecenia? Jaka jest łączna kwota potrzebna na 
realizacje nakazów? 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Berenika Bar dzka odpowiedziała: „łączna 
kwota wynosi 66 000 000 zł, natomiast w projekcie budżetu na 2015 rok do dyspozycji Wydział 
Edukacji ma dwie rezerwy: rezerwę na wydatki remontowe w placówkach oświatowych 
w wysokości 4 000 000 zł i rezerwa inwestycyjna w wysokości 5 000 000 zł. Również 
w budżecie są ujęte zadania związane z modernizacją na kwotę około 17 000 000 zł.” 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak 
zapytała: „czy znane są już wyniki próbnych matur?” 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ p. Dorota Gryta  wyjaśniła: „możemy się 
dowiedzieć, ponieważ za wyniki próbnych matur odpowiada dyrektor szkoły i Okręgowa 
Komisja Egzaminacyjna.”  

Radny p. Marcin Zalewski poprosił o szczegółowe wyjaśnienie czy miasto wycofuje się 
z organizacji projektu Edukacyjne Wrota Regionu. 

P. o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych p. Sławomir Granatowski wyjaśnił: 
„rozmawiałem z dyrektorem Wydziału Informatyki, dlaczego miasto musi się wycofać z tego 
programu i tu była sytuacja taka, że nas doprosił Regionalny Program Operacyjny, bo oni to 
robili dla całego województwa. W związku z tym Wydział Informatyki Urzędu 
Marszałkowskiego nie zdążył przeprowadzić postępowania przetargowego i oni wszystko ze 
strony technicznej organizowali. W związku z tym my tylko i wyłącznie byliśmy konsultantem 
i dawaliśmy jednostki do realizacji danego programu.” 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się do przedstawicieli związków 
zawodowych i poinformował: „w autopoprawce, w zadaniu pod nazwą: rezerwa celowa na 
przeszeregowanie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych szkół i placówek 
oświatowych, dla których mnożnik minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii 
zaszeregowania jest niższy niż 1, przeznaczona jest kwota 1 300 000 zł i proszę to potraktować 
jako efekt dobrej współpracy z Komisją Edukacji ze Skarbnikiem.” 

Poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 20 stycznia 2015 roku. 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zamknął posiedzenie Komisji. 
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