
Protokół nr 24/IV/2017 
DPr-BRM-II.0012.11.3.2017 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 26 kwietnia 2017 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 23 Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia Szkoły 

Podstawowej nr 84 w Łodzi przy ul. Wici 16 i nadania statutu – druk nr 102/2017. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia Szkoły 

Podstawowej nr 94 w Łodzi przy ul. Zacisze 7/9 i nadania statutu – druk nr 103/2017. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia Szkoły 

Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania statutu – druk nr 104/2017. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia Szkoły 

Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 
i nadania statutu – druk nr 105/2017. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia 
XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54 i nadania 
statutu – druk nr 106/2017. 

7. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2016 – druk 
nr 88/2017 – w zakresie następujących komórek organizacyjnych UMŁ: 
- Wydziału Prawnego; 
- oraz Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

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

powitała zebranych. Następnie Pani Przewodnicząca zaproponowała, by Komisja rozpatrzyła 
punkty 2-6 łącznie. 

Za przyj ęciem porządku posiedzenia, z uwzględnieniem propozycji zgłoszonej 
przez panią Przewodniczącą Kępkę, głos oddało 4 radnych, przeciw nie głosował nikt, 
nikt równie ż nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja przyj ęła więc jednogłośnie porządek obrad. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokółu posiedzenia nr 23 Komisji. 
Za przyj ęciem ww. protokołu głosowały 4 osoby, przeciw — nikt, nikt również 

nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem ten protokół. 
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Ad. pkt 2-6: zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi: 

- w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 84 w Łodzi przy ul. Wici 16 
i nadania statutu – druk nr 102/2017; 

- w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 94 w Łodzi przy ul. Zacisze 7/9 
i nadania statutu – druk nr 103/2017; 

- w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. 
Janosika 136 i nadania statutu – druk nr 104/2017; 

- w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi 
w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 i nadania statutu – druk nr 105/2017; 

- oraz w sprawie utworzenia XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. 
dr. Stefana Kopcińskiego 54 i nadania statutu – druk nr 106/2017. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw 
Społecznych pani Dorota Gryta omówiła przedmiotowe projekty uchwał (załącznik nr 4 – 8 
do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zadał pytanie, czy statuty szkół, 

załączone do powyższych projektów, są tożsame z obowiązującymi statutami, działających 
obecnie na terenie Łodzi placówek oświatowych. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw 
Społecznych pani Dorota Gryta poinformowała zebranych, ze nowym elementem, 
znajdującym się w przedstawionych projektach, są zapisy dotyczące wolontariatu, które 
zostały tam umieszczone w związku ze zmianami w prawie oświatowym. Pozostałe elementy 
są tożsame z treścią już obowiązujących statutów łódzkich szkół. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zadała pytanie, czy wszystkie szkoły, 
o których jest mowa w przedmiotowych projektach uchwał, rozpoczną swoją działalność 
z dniem 1 września 2018 r. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw 
Społecznych pani Dorota Gryta twierdząco odpowiedziała na powyższe pytanie. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski odnosząc się do projektu 
uchwały, zawartego w druku nr 106/2017, zwrócił uwagę, iż w § 8 statutu słowa: „Rada 
Pedagogiczna” pisane są w jednym przypadku z dużej, w innym natomiast z małej litery – 
pisownię tę należałoby w związku z tym ujednolicić. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw 
Społecznych pani Dorota Gryta zgodziła się z tą opinią. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie utworzenia 

Szkoły Podstawowej nr 84 w Łodzi przy ul. Wici 16 i nadania statutu – druk nr 102/2017 
– głosowało 4 radnych, przeciw — nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie utworzenia 
Szkoły Podstawowej nr 94 w Łodzi przy ul. Zacisze 7/9 i nadania statutu – druk 
nr 103/2017 – głos oddało 4 członków Komisji, przeciw nie głosował nikt, nikt również 
nie wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie utworzenia 
Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania statutu – druk 
nr 104/2017 – głosowały 4 osoby, przeciw — nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie utworzenia 
Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 i nadania statutu – druk nr 105/2017 – głosowało 4 radnych, przeciw 
— nikt, nikt równie ż nie wstrzymał się od głosu. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie utworzenia 
XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54 i nadania 
statutu – druk nr 106/2017 – głosowały 2 osoby, przeciw nie głosował nikt, nikt też nie 
wstrzymał się od głosu (2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu). 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie ww. projekty uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi. 

 
Ad. pkt 7: zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi 

za rok 2016 – druk nr 88/2017 – w zakresie następujących komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta Łodzi: 

- Wydziału Prawnego; 
- oraz Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. 
Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Obsługi 

i Administracji pani Elżbieta Staszyńska przedstawiła zebranym informację nt. wykonania 
budżetu Wydziału Prawnego (załącznik nr 9 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zwrócił uwagę, iż plan 

wydatków na rok ubiegły, na zakup wydawnictw specjalistycznych i książek na potrzeby 
Zespołu Radców Prawnych, nie został w pełni wykonany. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Obsługi 
i Administracji pani Elżbieta Staszyńska stwierdziła, że niewykonanie planu wydatków 
w ww. zakresie ma związek z tym, iż większość Radców Prawnych korzysta z publikacji, 
znajdujących się w internecie – nie było więc potrzeby zakupu nowych pozycji książkowych. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zauważyła, że budżet Wydziału 
Prawnego uchwalony na 2016 rok wyniósł 2 280 zł, budżet po zmianach natomiast posiadał 
wysokość 2 480 zł – został on więc zwiększony w ciągu ubiegłego roku o kwotę 200 zł. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Obsługi 
i Administracji pani Elżbieta Staszyńska wyjaśniła, że zwiększony został budżet Wydziału 
na opłaty sądowe, ponieważ potrzebne były dodatkowe środki na opłatę od skargi kasacyjnej 
– zwiększenie to było więc niezbędne. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 

w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner omówił z kolei wykonanie 
budżetu ww. Wydziału (załącznik nr 10 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Pan radny Sebastian Bulak poprosił o informację na temat dokonanego w 2016 r. 

zakupu samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi. 
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 

w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner poinformował zebranych, iż 
w roku ubiegłym zakupiono trzy samochody służbowe – dwa dla potrzeb Wydziału 
Gospodarki Komunalnej oraz jeden dla Prezydent Miasta Łodzi. 

Pan radny Sebastian Bulak poprosił o odpowiedź na pytanie, jaki był koszt zakupu 
samochodu dla potrzeb Prezydent Miasta Łodzi. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka powiedziała, że jak wynika 
z informacji zawartej na str. 392 sprawozdania, pojazd ten kosztował 111 616 zł. 

Pan radny Sebastian Bulak ocenił, że koszt zakupu tego pojazdu był dość wysoki. 
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 

w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner stwierdził, że samochód ten 
był zakupiony w drodze postępowania przetargowego – zgodnie z ustawą o zamówieniach 
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publicznych. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwróciła uwagę, że w budżecie 

Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego na realizację zadania pn. „Wydatki rzeczowe 
dot. utrzymania Urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach” zapisano kwotę 501 300 zł – na cel ten wydatkowano jednak 
ostatecznie jedynie 220 890,20 zł, plan wydatków wykonany więc został tutaj na poziomie 
44,1 %. Pani Przewodnicząca zadała w związku z tym pytanie, dlaczego wykonanie 
powyższego zadania kształtuje się na tak niskim poziomie. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 
w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner powiedział, że środki na ten 
cel pochodzą z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki tam 
zapisane można wydać jedynie na zadania dla komórek, realizujących obowiązki, wynikające 
z przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Nie można natomiast 
wydatkować tych środków na inne zadania. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka odnosząc się następnie do zadania: 
„Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania,” zapytała, czy audytorzy Urzędu 
Miasta Łodzi wysyłani są na szkolenia zewnętrzne. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 
w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner stwierdził, że nie posiada 
precyzyjnych informacji w tej sprawie – koszty powyższych szkoleń opłacane są z budżetu 
Biura ds. Zarządzania Kadrami UMŁ. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

za 2016 r. w zakresie Wydziału Prawnego UMŁ głosowało 4 członków Komisji, przeciw 
nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego sprawozdania w zakresie 
Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ głosowało 2 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta za 2016 r. – w ww. zakresie. 

 
Ad. pkt 8: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przedstawiła zebranym pismo 

Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi z 3 marca br., zawierające postulaty wprowadzenia zmian 
w prawie miejscowym. 

Ustalono, iż Komisja zwróci się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 
z propozycją, by wystąpił on do Miejskiej Rady Seniorów o przedstawienie konkretnych 
propozycji zmian prawnych, które – zdaniem Rady Seniorów – rozwiązałyby 
przedstawiony problem w sposób satysfakcjonujący jej członków. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 


