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DPr-BRM-II.0012.6.2.2020 

 

Protokół nr 12/V/2020 

 

posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 15 maja 2020 r. (posiedzenie on-line) 
 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta RM 

stan - 8 

obecnych – 8 

 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1  do protokołu. 

Zaproszenia dla radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do protokołu. 

 

II. Proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 11/I/2020. 

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2019 rok  

w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji – druk nr 73/2020. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

III. Przebieg posiedzenia. 

 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 

przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka otworzyła posiedzenie. 

Przewodnicząca przypomniała, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  

w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytała, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zaproponowała zmiany w porządku 

obrad Komisji: 

• wprowadzenie punktu 2a – Informacja Biura ds. Partycypacji Społecznej o stanie 

przygotowań do zmian statutów rad osiedli w Łodzi. 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 11/I/2020. 

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2019 rok  

w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji – druk nr 73/2020. 
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2a. Informacja Biura ds. Partycypacji Społecznej o stanie przygotowań do zmian 

statutów rad osiedli w Łodzi. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  

i 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła zmieniony porządek obrad.  

 

Wobec powyższego przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka przeszła  

do realizacji zmienionego porządku obrad. 

 

 

Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu nr 11/I/2020. 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy do protokołu  

z 11. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 

protokołu z 11. posiedzenia Komisji. 

 

W głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 

Komisja przyjęła protokół z 11. posiedzenia. 

 

 

Ad. pkt. 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2019 rok  

w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji – druk nr 73/2020. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2019 rok w zakresie Biura ds. Partycypacji 

Społecznej przedstawiła dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak.  

Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka otworzyła fazę pytań.  

 

Radny p. Mateusz Walasek poprosił o informację na temat realizacji zadania pn. Przebudowa 

ul. Sierpowej od ul. Traktorowej do ul. Duńskiej po wykonanej kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w ramach programu ISPA II. 

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych w Zarządzie Inwestycji Miejskich  

p. Marcin Sośnierz odpowiedział, że na pewno było to zadanie współfinansowane z zadania 

pn. „Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych z programu ISPA”. Ponadto było 

to zadanie w ramach Planu dla osiedli. Dodał, że szczegółowych informacji udzieli na piśmie.  

 

Radny p. Mateusz Walasek wskazał, że to potwierdza, iż to zadanie realizowane jest bez 

udziału rad osiedli.  

 

Radny p. Tomasz Anielak poprosił o informację na temat realizacji zadania pn. „Remont, 

modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga”. Radny zapytał, na jaką kwotę była zaplanowana 
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realizacja tego zadania oraz czy inwestycja ta będzie uzupełniona o zagospodarowanie całego 

terenu wokół. Ponadto zapytał o budowę tężni solankowej w Parku i. A. Struga. 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że na zadaniu pn. 

„Remont i modernizacja fontanny w Parku im. Struga wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

pod kątem dostosowania do planowanej nowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych – 

konkurs” plan pierwotny wynosił 647 tys. 276 zł i taki ostatecznie pozostał. Wykonanie 

wyniosło 643 tys. 634 zł.  

 

Radny p. Tomasz Anielak zwrócił uwagę, że całość projektu nie została wykonana, została 

wykonana tylko sama fontanna. 

 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak wyjaśniła, że zadanie zostało 

wykonane w 99,44 %. Dodała, że realizatorem był Zarząd Zieleni Miejskiej.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poprosiła, aby Zarząd Zieleni 

Miejskiej odpowiedział na to pytanie na piśmie.  

 

Radny p. Tomasz Anielak zapytał, jakie są losy tężni w Parku im. A. Struga. Dodał, że zadanie 

powinno być realizowane w zeszłym roku, ale nie zostało.  

 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak powiedziała, że przygotuje odpowiedź 

na piśmie. Dodała, że zadania, które dotyczą budżetu obywatelskiego są omawiane na Komisji 

Budżetu Obywatelskiego.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy ktoś z gości 

uczestniczących w posiedzeniu ma jeszcze jakieś pytania. 

 

Nikt się nie zgłosił.  

 

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodnicząca Komisji  

p. Emilia Susniło – Gruszka przeszła do głosowania. 

 

Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i brakiem głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 

Łodzi za 2019 rok w zakresie Biura ds. Partycypacji Społecznej. 

 

 

Ad. pkt. 2a. Informacja Biura ds. Partycypacji Społecznej o stanie przygotowań do zmian 

statutów rad osiedli w Łodzi. 

 

Informację przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej  

p. Katarzyna Dyzio. Poinformowała, że w tym momencie trwają prace wewnątrz Urzędu nad 

powołaniem Zespołu, który zajmie się nowelizacją statutów rad osiedli.. Zwróciła się do 

Komisji o oddelegowanie do tego Zespołu dwóch członków Komisji i podjęcie decyzji, w jakiej 

formie ci członkowie chcieliby brać udział w pracach tego Zespołu. Dodała, że jest propozycja, 
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aby członkami zespołu byli również przedstawiciele jednostek pomocniczych. Zaznaczyła,  

że w tym roku główne prace będą dotyczyć wyprostowania zmian prawnych w statutach rad 

osiedli. Statuty rad osiedli są nieaktualne i wymagają bardzo dużo pracy. W tym roku prace 

Zespołu będą skupiały się głównie na weryfikacji granic, na finansowaniu i weryfikacji zakresu 

pracy i opinii rad osiedli. Pani dyrektor zaproponowała, aby z każdego rejonu  - dzielnicy  

do Zespołu zgłosiła się jedna osoba – łącznie, żeby to było 5 przedstawicieli rad osiedli. 

Poinformowała, że do Komisji zostanie skierowane pismo z prośbą o wskazanie przedstawicieli 

do zespołu, zarówno z Komisji jak i rad osiedli.  

 

Faza pytań. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, kiedy mniej więcej będzie 

powoływany ten Zespół? 

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio odpowiedziała, 

że w przeciągu miesiąca. Zaproponowała, żeby członkowie rad osiedli spróbowali wewnątrz 

swoich rejonów wybrać swojego przedstawiciela do Zespołu, który będzie mógł poświęcić 

swój czas, swoje doświadczenie i pomysły, żeby wypracować zmiany w statutach.    

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy do rad  osiedli zostanie 

wysłane pismo w tej sprawie.  

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio odpowiedziała, 

że tak. 

 

Radny p. Tomasz Anielak zapytał, kiedy będzie gotowy projekt nowego statutu? Zapytał 

również dlaczego tak późno rozpoczęto prace nad dokumentem podstawowym odnośnie pracy 

36 rad osiedli. Zwrócił uwagę, że obowiązujący dokument jest nieaktualny od 1,5 roku.  

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio odpowiedziała, 

że prace potrwają około 2 lat. Po wyborach do rad osiedli, które odbyły się w kwietniu 2019 

roku Biuro ds. Partycypacji przygotowało wiele analiz na ten temat tego, co trzeba zmienić.  

W tym roku w marcu były pierwsze podejścia do tego, żeby te prace rozpocząć, ale epidemia 

pokrzyżowała te plany.    

 

Radny p. Tomasz Anielak powiedział, że wybory nie mają tutaj nic do rzeczy. Podkreślił,  

że zabranie środków z algorytmu w grudniu 2018 r. zmieniło diametralnie prace rad osiedli. 

Zwrócił uwagę, że jest maj 2020 r. a teraz słyszy, że dokument będzie powstawał około 2 lat. 

To oznacza, że przez 3,5 roku rady osiedli działają bez swojego podstawowego dokumentu, 

który pozwalałby im wykonywać swoją pracę. Radny powiedział, że rozumie, iż w maju 2021 

roku ten dokument będzie gotowy.  

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio zwróciła uwagę, 

że bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć. Projekt nowego statutu, który będzie wypracowany 

przez cały Zespół interdyscyplinarny zostanie poddany konsultacjom społecznym. Jeżeli nie 
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spodoba się mieszkańcom, prace mogą się wydłużyć. Podkreśliła, że jest to bardzo złożony 

proces, dlatego ciężko jest wskazać konkretną datę.  

 

Radny p. Tomasz Anielak powiedział, że rozumie, iż jest to szacunkowy czas. W opinii 

radnego będzie to około 3,5 roku i jest to zbyt długi okres na to, żeby taki dokument powstał.  

 

Kierownik ds. Oddziału Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  

p. Iwona Dziatlik zwróciła uwagę, iż ten dokument jest bardzo złożony. Zawiera zarówno opis 

granic, jak i kompetencje rad, finansowanie rad oraz zakres i tryb wyboru. Praca nad tym 

dokumentem będzie toczyła się na wielu płaszczyznach, natomiast projekt dokumentu będzie 

poddany pod konsultacje społeczne, które też muszą potrwać. Zaznaczyła, że BPS chce 

zorganizować 36 spotkań na każdym z osiedli, żeby mieszkańcy mogli się też wypowiedzieć 

co do projektu tego dokumentu. Dopiero po konsultacjach, biorąc pod uwagę wnioski  

i propozycje, które napłyną od mieszkańców, BPS chce ponownie dokonać zmian i dopiero 

będzie pracować dalej nad tym dokumentem. Następnie prawdopodobnie jako projekt uchwały 

Rady Miejskiej zostanie on poddany konsultacjom.  

 

Radny p. Tomasz Anielak powiedział, że to wszystko rozumie. Odnosi jednak wrażenie,  

że zbyt późno BPS zabrało się do prac nad tym dokumentem. W opinii radnego prace powinny 

rozpocząć się zaraz po radykalnych zmianach, czyli w grudniu 2018 roku.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zaapelowała, żeby pismo odnośnie 

powołania Zespołu wpłynęło jak najszybciej do Komisji. Komisja roześle je do wszystkich rad 

osiedli.  

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio powiedziała,  

że pismo zostanie przesłane w przyszłym tygodniu.  

 

 

Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poinformowała, że do Komisji 

wpłynęło pismo w sprawie wytypowania jednego członka Komisji Jednostek Pomocniczych 

Miasta do Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Do składu tej Komisji zgłosiła 

się p. Emilia Susniło – Gruszka. Ponadto poinformowała, że do Komisji wpłynęła uchwała RO 

Katedralna w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie nazwy ulicy dla planowanej drogi 

publicznej położonej między ulicami Tuwima a Traugutta oraz uchwała RO Karolew – Retkinia 

Wschód w sprawie wykonania remontu/przebudowy kładki nad al. Stefana Wyszyńskiego 

zlokalizowanej w rejonie ulic Hubala i Tomaszewicza.   

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zaapelowała do rad osiedli, żeby 

szczególnie w obecnym czasie bardzo racjonalnie gospodarowały dostępnymi środkami 

finansowymi. Dodała, że teraz jest to szczególnie ważne. Zwróciła uwagę, że większość 

imprez, które zostały zaplanowane zarówno przez Miasto jak i przez rady osiedli nie będzie 

mogła się odbyć w tym roku. Stąd wiele rad osiedli zmienia swoje uchwały w tej sprawie. 

Poprosiła rady osiedli, aby nie podejmowały nowych uchwał w podobnych sprawach.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak powiedział, że rady osiedli nie mają 

pieniędzy, po tym jak w 2018 roku zabrano im środki z algorytmu. Radny zapytał,  

czy wszystkie rady osiedli zostały zaproszone na dzisiejsze posiedzenie Komisji? Ponadto 

zapytał, czy wszystkie rady osiedli zostały poinformowane o możliwości obradowania on – line  

w ramach ustawy Covidowskiej, czy przeszły szkolenia w tym zakresie i zostały im dostarczone 

odpowiednie narzędzia do takich działań? Jeśli nie, to czy zaproponowany został im jakiś inny 

rodzaj pomocy? 

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka odpowiedziała, że wszystkie rady 

osiedli zostały zaproszone na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Do wszystkich rad osiedli został 

wysłany link umożliwiający zdalne połączenie z posiedzeniem Komisji w aplikacji Teams.  

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio odpowiedziała, 

że wszystkie rady osiedli zostały poinformowane o możliwości obradowania on – line. Dodała, 

że w kwietniu do wszystkich rad osiedli została w wersji elektronicznej wysłana instrukcja, 

jakie działania mogą podejmować i w ramach jakich przepisów. Zaznaczyła, że pracownicy 

Biura skontaktowali się ze wszystkimi 36 radami, żeby się upewnić, iż członkowie rad zostali 

poinformowani i wiedzą o tym, że mają możliwość pracy zdalnej.  

 

Radny p. Sylwester Pawłowski odniósł się do apelu, który wygłosiła Pani przewodnicząca do 

rad osiedli. Radny zapytał, co prezydium Komisji, Biuro ds. Partycypacji czy UMŁ chce w tym 

trudnym okresie zaproponować jednostkom pomocniczym i w jakie szersze akcje włączyć 

jednostki pomocnicze? W opinii radnego rozliczanie jednostek z realizacji budżetu,  

czy dyskusja nad kolejnym budżetem to zbyt mało, żeby można było właściwie skorzystać  

z możliwości organizacyjnych, merytorycznych rad osiedli, to zbyt mało, żeby można było 

zaangażować za pośrednictwem rad osiedli społeczność lokalną zamieszkującą dane osiedla. 

Radny zapytał co można zaproponować radom osiedli w kolejnym półroczu 2020 roku? 

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio wyjaśniła, że to 

była oddolna inicjatywa niektórych rad osiedli, które poprosiłu o weryfikację, czy jest 

możliwość przekazywania środków na działania przeciw koronawirusowi. Po tej weryfikacji 

poszła informacja, że w tej sprawie są możliwe dwie formy podejmowania uchwał przez 

członków rad osiedli. Istnieje możliwość realizacji tych uchwał poprzez Wydział Zdrowia, 

MOPS, DPS, Centra Medyczne. Nadmieniła, że część rad osiedli podjęło takie uchwały.   

 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka powiedziała, że oprócz uchwał  

w sprawie przekazywania środków na pomoc w walce z pandemią, niektórzy członkowie rad 

osiedli angażują się nie tylko w pomoc finansową ale także bardzo pomagają innym ośrodkom, 

instytucjom, które znajdują się na ich terenach. Przewodnicząca Komisji podziękowała radom 

osiedli za tak ogromne zaangażowanie. 

 

Radna p. Karolina Kępka zwróciła uwagę, że dwa tygodnie temu skierowała zapytanie do 

Biura ds. Partycypacji Społecznej, które rady osiedli i jakie kwoty przekazały na zakup środków 

ochronnych. W odpowiedzi uzyskała informację, że to było pięć rad osiedli. Zaznaczyła, że to 

było dziesięć dni temu, dlatego poprosiła o aktualizację tej informacji, na którą składałoby się 
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to, która rada osiedla podjęła uchwałę i na jaką kwotę. Ponadto zapytała, kiedy będzie gotowa 

uchwała, jeśli chodzi o zmiany w budżecie, żeby można było te środki przesunąć do 

konkretnych realizatorów? 

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio wyjaśniła,  

że jeśli chodzi o przenoszenie środków, to Biuro ds. Partycypacji Społecznej każdorazowo, 

kiedy trafia do niego podjęta uchwała, przekazuje wniosek do wniosku przeciwstawnego  

i dopiero te wnioski w zależności od komórki realizującej sukcesywnie wchodzą na sesję Rady 

Miejskiej.    

  

Kierownik ds. Oddziału Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  

p. Iwona Dziatlik powiedziała, że Biuro ma dużo zapytań czy sygnałów ze strony rad osiedli, 

czy takie uchwały mogą być podjęte. Te uchwały są przygotowywane, aczkolwiek informację 

czy taka uchwała jest podjęta można przekazać dopiero po posiedzeniu rady i po przekazaniu 

jej do Biura ds. Partycypacji Społecznej. Dodała, że wszystkie zapytania Biuro traktuje bardziej 

jako intencje rady, nie jako już ostateczne działanie.   

 

P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Dyzio powiedziała,  

że Biuro prześle emailem zaktualizowaną informację odnośnie uchwał podjętych przez rady 

osiedli.  

 

 

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

W wyniku braku dalszych głosów przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:       Przewodnicząca Komisji 

Aneta Michalak 

Sekretarz Komisji      Emilia Susniło - Gruszka 
 


