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Protokół Nr 28/I/2018 
posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 26 stycznia 2018 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 nr 2 do protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli: 

Posiedzeniu przewodniczył: p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 27/XII/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. 

2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w 
Łodzi za 2017 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi na 
2018 rok. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
obrady. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” przyjęła porządek posiedzenia. 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 27/XII/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki poinformował, że protokół został przesłany radnym 
pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 27/XII/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 
się” przyjęła protokół nr 27/XII/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. 

Ad pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej 
w Łodzi za 2017 rok. 
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki poinformował, że sprawozdanie zostało przesłane 
radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Jednostek 
Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi za 2017 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 
się” przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej 
w Łodzi za 2017 r. 

Ad pkt 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi na 
2018 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki poinformował, że plan pracy został przesłany radnym 
pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady 
Miejskiej w Łodzi na 2017 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 
się” przyjęła plan pracy Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi na 2018 r. 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji poinformował o pismach, które zostały 
skierowane do Komisji w okresie miedzy posiedzeniami: 

1. Mieszkaniec złożył do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi wniosek o udzielenie informacji 
publicznej. Komisja przygotowała odpowiedź w sprawie i przekazała do Przewodniczącego. 

2. Biuro ds. Partycypacji Społecznej przekazało do wiadomości Komisji uchwałę Nr 147/XLI/2018 
Rady Osiedla Bałuty Zachodnie (DPr-BRM-II.0005.12.1.2018). 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji czy już wiadomo, kiedy jednostki 
pomocnicze otrzymają statut do skonsultowania? 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk po ostatniej 
rozmowie umawialiśmy się na zwołanie kolejnego posiedzenia zespołu i po tym posiedzeniu 
będziemy ustalać ciąg dalszy postępowania w tej sprawie. Takie posiedzenie planujemy w przyszłym 
tygodniu. 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji czy znana jest już decyzja Miasta, co do daty 
wyborów?  

Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk nie jest jeszcze 
znana data wyborów. Cały czas rozstrzyga się kwestia referendum. My oczywiście się 
przygotowujemy do wyborów tak, jakby miały odbyć się w tym roku. Mamy zabezpieczone środki w 
budżecie, jesteśmy w stałym kontakcie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Wydziałem 
Organizacyjno – Administracyjnym, z panią dyrektor Korowczyk, która jest jednocześnie Miejskim 
Pełnomocnikiem ds. Wyborów w Łodzi, bo to jest powiązane z całą geografią wyborczą, którą 
musimy przygotować.  
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Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji poświęciliśmy temu tematowi jedna 
z Komisji i chciałbym w niedługim czasie do tego tematu wrócić. Myślę, że już wtedy będzie więcej 
wiadomo, co do okoliczności, które mogą wpływać na wyznaczenie tego terminu. Kiedyś prosiłem o 
przygotowanie takie zestawienia, co do daty wyborów do rad osiedli w dużych miastach 
wojewódzkich, gdyż wtedy można byłoby się odnieść do tego, na ile można skorzystać ze świadczeń 
innych samorządów. 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk oczywiście 
przygotujemy taka informację. Chce dodać, że podczas rozmów z Gdańskiem czy Poznaniem, okazuje 
się, że jeśli te wybory są oddzielnie do samorządu i do rad osiedli, to frekwencja jest taka, jak u nas 
wtedy, kiedy były oddzielnie i jest to kilka procentowa frekwencja. Jeśli chodzi o problemy 
funkcjonowania jednostek pomocniczych, to w całej Polsce są takie same.  

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji pragnę państwa poinformować, że chciałbym 
pod koniec miesiąca lutego zorganizować posiedzenie w godzinach popołudniowych przy udziale 
przedstawicieli jednostek pomocniczych, głównie w temacie remontów, budowy dróg, chodników, 
oświetlenia, ponieważ takie sygnały napływały w ubiegłym roku.  

Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk na wtorkowym 
spotkaniu rad osiedli z Wiceprezydentem Piątkowskim była poruszona tematyka zadań, które będą w 
tym roku realizowane. Wszystkie wydziały, które otrzymały uchwały rad osiedli już rozpoczynają 
procedurę przetargową.  

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji w budżecie na ten rok były zapisane 
pieniądze na promocje rad osiedli, o jaką promocję chodzi? 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk to są środki 
zabezpieczone w puli środków na wybory, czyli w zależności czy te wybory będą w tym roku czy 
będzie przedłużona kadencja, to będziemy je rozdysponowywać. Ale mimo tego, planujemy osobne 
środki, o które będziemy występować do Skarbnika na akcje promocyjna jednostek pomocniczych. 

Mamy ponad 900 000 zł na wybory i osobną pulę na akcje promocyjną. Myśleliśmy, że jeżeli wybory 
odbędą się jesienią tego roku, to naturalnym będzie wykorzystanie już części tej puli na promocję 
dwuetapową. Najpierw, że jednostki działają, czym się zajmują, z czym się można zwrócić, a później 
etap przed wyborami, że zbliżają się wybory i zachęcamy do głosowania. Ponieważ nie wiemy, kiedy 
wybory zostaną przeprowadzone, to trwają rozmowy żebyśmy mogli otrzymać nową pulę środków od 
Skarbnika na tylko i wyłącznie promocję. Wysokość tych środków zależy od tego jak ta promocja 
miałaby się odbyć. Czy to będzie wydawana gazetka, czy to będą różne media społecznościowe, czy 
informacja na stronie internetowej, trwają rozmowy jak tę promocje przeprowadzić, czy to będą 
ulotki, plakaty, więc wszystko zależy od finalnego rozstrzygnięcia rozmów i wtedy będziemy 
wiedzieli o jaką pulę środków występować.  

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji tylko, że promocja jednostek jakby nie ma nic 
wspólnego z wyborami. W związku z tym, na co czekamy? Bo można już tę promocje prowadzić. 
Gdzie tu jest problem? 

Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk proszę pamiętać, 
że rady osiedla maja swoje budżety i na 36 rad około 5 wydaje informatory, biuletyny, różne ulotki 
promujące swoją radę, pokazujące jak działają rady, co dzięki radzie na osiedlu się zmieniło. Więc tak 
naprawdę środki finansowe są, tylko jest to już indywidualna decyzja rady osiedla, czy chce 
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przeznaczać środki na promocję czy nie. Mimo tego, że rady osiedla takie budżety posiadają chcemy 
wygospodarować nowe środki na promocje ogólnie i informowanie mieszkańców, że rady osiedla są. 
Nie wszystkie działania promocyjne wiążą się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych. 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji  chodzi o to, żeby jednostki były zauważane 
niekoniecznie w roku wyborczym, ale żeby zajmowały stałe miejsce w polityce informacyjnej miasta 
i kreującej rzeczywistość łódzką. 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 
i zamknął obrady. 

 

Protokół sporządziła      Komisja przyjęła protokół 

Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 

 

Anna Czyżykowska      Tomasz Głowacki 

 


