
Protokół nr 25/XI/2017 
DPr-BRM-II.0012.11.4.2017 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 13 listopada 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 24 Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty” w Łodzi – druk nr 412/2017. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna” w Łodzi – druk nr 413/2017. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” w Łodzi – druk nr 414/2017. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew” w Łodzi – druk nr 415/2017. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – druk 
nr 416/2017. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego 
w Łodzi – druk nr 417/2017. 

8. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

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

powitała zebranych. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym proponowany 
porządek obrad. 

Komisja przyj ęła jednomyślnie porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokółu posiedzenia nr 24 Komisji. 
Za przyj ęciem ww. protokołu głosowały 4 osoby, przeciw — nikt, nikt również 

nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem ten protokół. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zaproponowała, by Komisja 

rozpatrzyła punkty 2-7 łącznie. 
Za przyj ęciem tej propozycji głos oddało 4 radnych, przeciw nie głosował nikt, 

nikt równie ż nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła więc powyższą propozycję. 



 2

 
Ad. pkt 2-7: zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej 

w Łodzi: 
- w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty” 

w Łodzi – druk nr 412/2017; 
- w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna” 

w Łodzi – druk nr 413/2017; 
- w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” 

w Łodzi – druk nr 414/2017; 
- w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew” 

w Łodzi – druk nr 415/2017; 
- w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola 

Jonschera w Łodzi – druk nr 416/2017; 
- oraz w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki 

Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 417/2017. 
P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 

Prezydenta pan Robert Kowalik omówił przedmiotowe projekty uchwał (załącznik nr 4 – 9 
do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwracając uwagę na zapis zawarty 

w § 8 ust. 1 projektów statutów ww. placówek medycznych („Centrum kieruje i reprezentuje 
je na zewnątrz Dyrektor Centrum”) oceniła, że zdanie to nie zostało sformułowane w sposób 
właściwy. Należałoby go w związku z tym zastąpić zdaniem: „Centrum kierowane 
i reprezentowane jest na zewnątrz przez Dyrektora Centrum.” 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Prezydenta pan Robert Kowalik zgodził się z tą propozycją. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zaproponował, by Komisja 

przeprowadziła łączne głosowanie nad przedmiotowymi projektami uchwał. 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał RM, zawartych w drukach 

nr 412 – 417/2017, głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, nikt te ż nie wstrzymał się 
od głosu. 

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

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

radnego Rady Miejskiej w Łodzi pana Włodzimierza Tomaszewskiego – zawierające 
propozycje zmian w Statucie Miasta Łodzi (załącznik nr 10 do protokołu). 

Radca Prawny UMŁ pan Łukasz Gajewski odnosząc się do powyższych propozycji, 
zwrócił uwagę, że aktualnie, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi, dla realizacji zadań 
komisji, mogą one w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady korzystać z opinii i ekspertyz 
osób posiadających wiedzę fachową w danej sprawie. W razie braku zgody 
Przewodniczącego rozstrzyga Rada. Proponowane zmiany ograniczałyby tryb konsultacji 
komisji z Przewodniczącym i powodowałyby, że komisje mogłyby samodzielnie podejmować 
decyzję o skorzystaniu z opinii zewnętrznej. Jeżeli chodzi o proponowany przez pana radnego 
ust. 3 w § 14, to te okoliczności, kiedy skorzystanie z ekspertyzy związane jest 
z odpłatnością, a zamówienie ma być powtarzane, są to okoliczności nie do ustalenia 
przez komisje, ponieważ takie okoliczności ustala kierownik organu zamawiającego, czyli 
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w przywołanym przypadku Prezydent Miasta Łodzi lub upoważniony przez niego pracownik 
Urzędu Miasta. Jeśli chodzi natomiast o proponowany ust. 4 w § 14, to należy stwierdzić, iż 
w generalnie w regulaminie udzielania zamówień publicznych nie została określona kwota 
dla zamówień, które nie są objęte planem. 

Odnosząc się następnie do treści proponowanego ust. 4 i 5 w § 19 Regulaminu pracy 
Rady Miejskiej, to zdaniem pana mecenasa ust. 5 jest w tym przypadku całkowicie zbędny, 
ponieważ możliwość przedstawienia pozytywnej opinii przez projektodawcę rozstrzyga w tej 
chwili § 19 ust. 2 ww. Regulaminu. Jeśli chodzi natomiast o treść proponowanego ust. 4 
w § 19 Regulaminu, to należy zwrócić uwagę, że zasadniczym celem uzyskania opinii 
zewnętrznej jest uzyskanie opinii obiektywnej, a nie opinii potwierdzającej z góry założoną 
tezę. W powyższym przypadku najistotniejszy jest fakt, iż ani komisja, ani Rada Miejska nie 
jest uprawniona do zobowiązania Prezydenta Miasta do zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne z konkretnym podmiotem – byłoby to nieuprawnione wkroczenie w sferę 
kompetencji organu wykonawczego Gminy. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zadała pytanie, czy kiedykolwiek 
zdarzyła się sytuacja, iż uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Miejskiej prowadziły do tego, 
że dana opinia prawna, bądź ekspertyza, nie była możliwa do uzyskania. 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej UMŁ w Departamencie Prezydenta pani Ewa 
Koronowska stwierdziła, że sytuacja taka nie zdarzyła się nigdy, na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat – żaden z Przewodniczących RM nie odmawiał komisjom dostępu do żądanych 
ekspertyz. W ostatnich latach zdarzają się wskazania podmiotu, do którego proponuje się 
wystąpić o ekspertyzę. W ciągu minionych dziesięciu lat Urząd Miasta czterokrotnie zawierał 
umowę w sprawie sporządzenia zewnętrznych opinii prawnych – ostatni taki przypadek miał 
miejsce w 2016 r., w przypadku jednej ze skarg (skargi p. ........................). Komisja wskazała 
wówczas podmiot, z którym miałaby zostać zawarta umowa – podmiot ten został wzięty 
pod uwagę w momencie badania rynku. Ostatecznie oferta została skierowana do trzech 
podmiotów – po uzgodnieniu z Uniwersytetem Łódzkim, który wskazał kancelarie, które 
byłyby biegłe w wypracowaniu takiej opinii, została wybrana firma, która była 
konkurencyjna, jeżeli chodzi o cenę. Wskazana przez Komisję firma gotowa była 
przygotować opinię za cenę 5 000 zł netto, ostatecznie jednak sporządziła ją jedna 
z kancelarii, za kwotę 1 900 zł. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka wyraziła pogląd, że obecnie 
obowiązujące przepisy Statutu Miasta Łodzi nie ograniczają funkcji kontrolnej organu 
stanowiącego, jakim jest Rada Miejska – poprzez działanie jej komisji. 

Pan radny Grzegorz Matuszak ocenił, że wprowadzenie zapisów, zaproponowanych 
przez pana radnego Włodzimierza Tomaszewskiego, miałoby znamiona pewnego rodzaju 
lobbingu. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zgodziła się, że zapis, który miałby 
się znaleźć w ust. 4 § 19 Regulaminu pracy Rady Miejskiej, posiada pewne znamiona 
lobbingu. 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej UMŁ w Departamencie Prezydenta pani Ewa 
Koronowska powiedziała, że przedstawiciele UMŁ dysponują badaniami rynku – za każdym 
razem oferta kierowana jest do kilku kancelarii. W przypadku czterech opinii zewnętrznych, 
zamówionych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, za każdym razem były one 
przygotowywane przez inną kancelarię. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zaproponowała, by Komisja przesłała 
na ręce pana radnego Włodzimierza Tomaszewskiego odpowiedź na złożony wniosek, 
zawierającą argumenty, przedstawione dziś przez pana mec. Gajewskiego i panią Dyrektor 
Koronowską. 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
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Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 
 


