
Protokół nr 20/VII/2016 
DPr-BRM-II.0012.11.7.2016 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 lipca 2016 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecnych................ 5 osób. 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 19 Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 

w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki – druk BRM nr 187/2015. 
3. Zaopiniowanie projektu Regulaminu pracy Rady Osiedla Bałuty Zachodnie. 
4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka, która 

powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. 
Ustalono, że Komisja w trakcie dzisiejszego posiedzenia rozpatrzy dodatkowo 

następujące dwa projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: 
- zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej – druk nr 233/2016 (pkt 1); 
- oraz zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – 

Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36 – druk nr 220/2016 
(pkt 2). 

Dotychczasowe punkty: 1 – 4 rozpatrzone zostaną w związku z tą zmianą jako 
punkty: 3 – 6. 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmuj ąc jednomyślnie porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt 1: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 
druk nr 233/2016. 

P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pani Małgorzata 
Wagner omówiła powyższy projekt uchwały (załącznik nr 4 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, 

przeciw — nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Projekt uzyskał zatem pozytywną opinię Komisji. 
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Ad. pkt 2: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – 
Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja K opernika 36 – druk nr 220/2016. 

P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan 
Krzysztof Jurek przedstawił zebranym ww. projekt uchwały RM (załącznik nr 5 
do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka poprosiła o informację nt. opinii 

związków zawodowych w sprawie powyższego projektu uchwały. 
P.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan 

Krzysztof Jurek poinformował Komisję, że Wydział posiada dwie opinie organizacji 
związkowych w sprawie tego projektu: Związku Nauczycielstwa Polskiego Łódź – Polesie 
(pozytywną) oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
(negatywną). Negatywna opinia NSZZ „Solidarność” uzasadniona została obawą, iż zmiana 
ta może się wiązać ze zwolnieniami niektórych pracowników Zespołu Ekonomiczno – 
Administracyjnemu Szkół w Łodzi. Pan Dyrektor zapewnił jednak zebranych, iż wszystkie 
osoby, które obecnie pracują w ww. Zespole, pracę tę zachowają – zmieni się jedynie ich 
pracodawca. 

Pan Dyrektor posiada również opinię Wydziału Budżetu UMŁ, który nie wnosi 
żadnych uwag wobec przedstawionej propozycji, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały RM głosowało 

3 radnych, przeciw — nikt, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno – 
Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja K opernika 36 – druk nr 220/2016. 

 
Ad. pkt 3: przyj ęcie protokółu posiedzenia nr 19 Komisji. 
Za przyj ęciem ww. protokołu głosowały 5 członków Komisji, przeciw nie 

głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem powyższy protokół. 
 
Ad. pkt 4: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki – druk BRM 
nr 187/2015. 

Inspektor w Biurze ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Damian Redlicki omówił powyższy projekt uchwały 
(załącznik nr 6 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały głosowało 

5 osób, przeciw —nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie ww. projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi. 
 
Ad. pkt 5: zaopiniowanie projektu Regulaminu pracy Bałuty Zachodnie 

(dokument ten stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 
P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 

Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając przedstawił zebranym uwagi 
powyższego Biura do projektu tego Regulaminu (załącznik nr 8 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Regulaminu pracy Rady Osiedla 
Bałuty Zachodnie – pod warunkiem uwzględnienia uwag, przedstawionych przez Biuro 
ds. Partycypacji Społecznej – głos oddało 5 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt też 
nie wstrzymał się od głosu. 

Projekt ten uzyskały więc pozytywną opinię Komisji. 
 
Ad. pkt 6: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przedstawiła zebranym informację 

o stanie zgodności z prawem aktów prawa lokalnego – z 30 czerwca 2016 r. – sygnowaną 
przez Radcę Prawnego UMŁ panią Marlenę Sakowską – Baryłę (załącznik nr 9 
do protokołu). 

Zebrani przyj ęli do wiadomości treść powyższego dokumentu. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 


