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DPr-BRM-II.0012.15.9.2020 
 
 

Protokół nr 41/V/2020 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 26 maja 2020 r.  

 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
     
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 6 z 2020 r. - 
referuje radny p. Kamil Deptuła. 

2. Przyjęcie protokołu nr 40/V/20 z 5 maja 2020 r.  

3. Sprawy różne i wniesione. 

 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na 
podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 
obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad wraz 
z Aneksem nr 1. 

• Przyjęcie projektu uchwały Rady miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku dotyczącego 
rekrutacji do klas sportowych - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

 

Proponowany porządek po zmianach: 
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1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 6 z 2020 r. - 
referuje radny p. Kamil Deptuła. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku dotyczącego 
rekrutacji do klas sportowych - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

3. Przyjęcie protokołu nr 40/V/20 z 5 maja 2020 r.  

4. Sprawy różne i wniesione. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad poszerzony 
o punkt z aneksu nr 1:  
 

Ad pkt 1 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 6 
z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

 (Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.6.2020) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi petycji mieszkańców osiedla Olechów w Łodzi 
przeciwko planowanej sprzedaży gruntów. 

W dniu 20 kwietnia 2020 r. wpłynęła petycja Komitetu Wielopokoleniowego Zieleniec na 
Olechowie w sprawie wstrzymania procedury sprzedaży gruntów w obrębie W-35. 

Ustawa o petycjach przewiduje w art. 6 ust. 1, że adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 
rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej 
złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję.  

W tym stanie rzeczy, Rada Miejska w Łodzi przekazuje petycję według właściwości. 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi - 
druk BRM nr 59/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie projektu uchwały Rady miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku 
dotyczącego rekrutacji do klas sportowych - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.15.2020) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił projekt uchwały.  

W dniu 23 kwietnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek rodziców uczniów 
i przyszłych uczniów klas sportowych w sprawie wprowadzenia terminów rekrutacji do klas 
sportowych. Rada Miejska w Łodzi ustaliła, że wydane w czasie pandemii COVID-19 
Zarządzenie Nr 3717/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2020 r. zostało 
zmienione w wyniku zmiany okoliczności Zarządzeniem Nr 4017/VIII/20 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych 
i dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok 
szkolny 2020/2021. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 
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2020/2021 uwzględnia, zatem terminy rekrutacji dla kandydatów do oddziałów sportowych, 
co uczyniło zadość wnioskowi. 

Wobec powyższego wniosek uznaje się za bezzasadny. 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi - 
druk BRM nr 60/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 40/V/20 z 5 maja 2020 r.  

Protokół nr 40/V/20 z 5 maja 2020 r. zostały przyjęte jednomyślnie 6 głosami „za. 
 
Ad pkt 4 – Sprawy różne i wniesione. 

Prowadzący poinformował, że pisma wpływające do Komisji będą umieszczane w Aktówce. 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Sylwia Woźniak-Taczała              Kamil Deptuła 
 


