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DPr-BRM-II.0012.15.2.2021 
 
 

Protokół nr 54/I/2021 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 stycznia 2021 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 pozostawienia bez 
rozpatrzenia petycji nr 28 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi petycji nr 1 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi petycji nr 2 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku nr 1 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil 
Deptuła. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku nr 2 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil 
Deptuła. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie pozostawienia 
bez rozpatrzenia petycji nr 28 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.28.2020) 

Przewodniczący p. Kamil Deptuła przedstawił sprawę oraz przygotowane stanowisko. 

W dniu 21 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja w sprawie masowych 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 .  
Ponieważ podmiot wnoszący petycję nie wskazał miejsca zamieszkania lub siedziby, 
w niniejszej sprawie zastosować należy art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, zgodnie z którym, 
jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 1 lub 2 ustawy 
pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi - 
druk BRM nr  7/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi petycji nr 1 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.1.2021) 

Przewodniczący p. Kamil Deptuła przedstawił sprawę oraz przygotowane stanowisko. 

W dniu 8 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja wyrażająca sprzeciw 
wobec planów sprzedaży zielonego terenu pomiędzy ul. Wycieczkową i ul. Centralną 
oraz dotycząca opracowania miejscowego planu dla tego terenu.  
Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) przyznaje wyłączną kompetencję do 
sporządzenia projektu planu miejscowego wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. 
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  8/2021. 
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Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 3 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi petycji nr 2 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.2.2021) 

Przewodniczący p. Kamil Deptuła przedstawił sprawę oraz przygotowane stanowisko. 

W dniu 8 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja wyrażająca sprzeciw 
wobec planów sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi – Andrzejów 
przy ul. Relaksowej.  
Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) przyznaje wyłączną kompetencję do 
sporządzenia projektu planu miejscowego wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. 
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  9/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad 4 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku nr 2 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1511.1.2021) 

Przewodniczący p. Kamil Deptuła przedstawił sprawę oraz przygotowane stanowisko. 

W dniu 8 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek dotyczący wycofania 
ze sprzedaży przez miasto nieruchomości położonej w Łodzi – Andrzejów 
przy ul. Relaksowej. 

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) przyznaje wyłączną kompetencję do 
sporządzenia projektu planu miejscowego wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. 

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 243, że jeżeli organ, który 
otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, 
przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę, albo 
wskazać mu właściwy organ.  
W tym stanie rzeczy, Rada Miejska w Łodzi przekazuje wniosek według właściwości. 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi - 
druk BRM nr  10/2021. 
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Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad 5 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku nr 2 z 2021 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1511.2.2021) 

Przewodniczący p. Kamil Deptuła przedstawił sprawę oraz przygotowane stanowisko. 

W dniu 8 stycznia 2021 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek wyrażający sprzeciw 
wobec planów sprzedaży zielonego terenu pomiędzy ul. Wycieczkową a ul. Centralną oraz 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. 
Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) przyznaje wyłączną kompetencję do 
sporządzenia projektu planu miejscowego wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. 

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 243, że jeżeli organ, który 
otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, 
przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę, albo 
wskazać mu właściwy organ.  
W tym stanie rzeczy, Rada Miejska w Łodzi przekazuje wniosek według właściwości. 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi - 
druk BRM nr  11/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Ad pkt 7 – Sprawy różne i wniesione. 

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 
 
 
 


