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DPr-BRM-II.0012.6.3.2020 
 

Protokół nr 13/VI/2020 
 

posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 26 czerwca 2020 r. (posiedzenie on-line) 
 

 
 
I.  Obecność na posiedzeniu: 
członkowie Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta RM 
stan - 8 
obecnych – 7 

• radny p. Sylwester Pawłowski – nieobecny nieusprawiedliwiony. 
 
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 12/V/2020. 

2. Losowanie członków rad osiedli do składu Zespołu ds. nowelizacji statutów rad 
osiedli.  

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. 
 
Komisja porządek obrad przez aklamację.  
 
Wobec powyższego przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka przeszła  
do realizacji zaproponowanego porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu nr 12/V/2020. 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy do protokołu  
z 12. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z 12. posiedzenia Komisji. 
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W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku  głosów „przeciw”  i „wstrzymuj ących się”  
Komisja przyjęła protokół z 12. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Losowanie członków rad osiedli do składu Zespołu ds. nowelizacji statutów 
rad osiedli.  
 
Na wstępie przewodnicząca Komisji odczytała zasady losowania rejonowych przedstawicieli 
rad osiedli do Zespołu ds. nowelizacji statutów rad osiedli.  
 

Zasady losowania rejonowych przedstawicieli rad osiedli do Zespołu ds. nowelizacji statutów 
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   
 
Następnie przewodnicząca Komisji przystąpiła do losowania.  
 
W wyniku przeprowadzonego losowania do Zespołu ds. nowelizacji statutów rad osiedl 
powołano przedstawicieli rad osiedli zgodnie z kolejnością losowania:  
 

Rejon Bałuty  

1. Michał Bartosik 

2. Jadwiga Czarnecka 

3. Romuald Walewski 

4. Tomasz Głowacki 

 

Rejon Górna  

1. Witold Michalak 

2. Wiesław Zywert 

3. Paulina Ulkowska 

 

Rejon Polesie  

1. Piotr Trzebiński 

2. Kacper Gorczyca 

3. Ewa Sławińska 

4. Sergiusz Pomozow 

5. Janusz Zgit 
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Rejon Śródmieście  

1. Radosław Czerwiński 

2. Kacper Uciński 

 

Rejon Widzew  

1. Ewa Świdzińska 

2. Andrzej Kaczorowski 

3. Tomasz Lewandowski 

4. Piotr Pieróg 

 

Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poinformowała, że do Komisji 
wpłynęła odpowiedź z Wydziału Budżetu  na zapytanie radnego Walaska w sprawie 
finansowania zadania pn. przebudowa ul. Sierpowej od Traktorowej do Duńskiej oraz 
odpowiedź na zapytanie radnego Anielaka w sprawie remontu fontanny oraz budowy tężni  
w Parku im. A. Struga. 
 
Ponadto poinformowała, że do wiadomości Komisji wpłynęła Uchwała RO Karolew – 
Retkinia –Wschód w sprawie wystąpienia z wnioskiem o opracowanie projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz Uchwała RO Zdrowie Mania w sprawie 
wyrażenia opinii w związku z planowanym przebiegiem linii kolei Dużych Prędkości. 
 
Radna p. Karolina Kępka zapytała Biuro ds. Partycypacji Społecznej czy w sytuacji, kiedy 
Rada Osiedla podejmie uchwałę np. o zamontowaniu ławek na osiedlu, Wydział Gospodarki 
Komunalnej będzie mógł zrealizować ją w bieżącym roku. 
 
Kierownik ds. Oddziału Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  
p. Iwona Dziatlik powiedziała, że skieruje to zapytanie do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i przekaże ewentualną odpowiedź do Pani radnej i Komisji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zwrócił uwagę, że na posiedzeniu 
Miejskiej Komisji Wyborczej uzyskał informację, iż nowo powstały Zespół będzie obradować 
zdalnie. Radny zapytał, czy rady osiedli i członkowie RO, którzy będą wchodzili w skład tego 
Zespołu odbędą szkolenie w tym zakresie.  
 
Kierownik ds. Oddziału Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  
p. Iwona Dziatlik powiedziała, że jest rozważana możliwość, żeby były to posiedzenia 
zdalne. Dodała, że wszyscy członkowie Zespołu zostaną poinformowani o możliwościach 
pracy zdalnej.  
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Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poinformowała, że do Zespołu do 
prac nad nowelizacją statutów rad osiedli  Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta 
oddelegowała radną p. Emilię Susniło – Gruszkę i radną p. Elżbietę Bartczak.  
 
Kierownik ds. Oddziału Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  
p. Iwona Dziatlik dodała, że do Zespołu do prac nad nowelizacją statutów rad osiedli  
Komisja Statutowa oddelegowała radnego p. Macieja Rakowskiego i radnego p. Roberta 
Pawlaka.  
Z ramienia Miejskiej Komisji Wyborczej do Zespołu do prac nad nowelizacją statutów rad 
osiedli oddelegowano radną p. Karolinę Kępkę i radnego p. Sebastiana Bulaka. Dodała, że w 
chwili obecnej jest przygotowywane zarządzenie w sprawie powołania tego Zespołu.  
O czynnościach, które będą w tej sprawie dokonywane Komisja zostanie poinformowana.  
 
Radna p. Karolina Kępka zapytała Biuro ds. Partycypacji Społecznej, czy w tym 
zarządzeniu będzie imiennie wskazana osoba z Biura Prawnego.  
 
Kierownik ds. Oddziału Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej  
p. Iwona Dziatlik wyjaśniła, że Biuro ds. Partycypacji Społecznej kontaktowało się w tej 
sprawie z Biurem Prawnym. Biuro Prawne na pewno wskaże osobę, która będzie 
uczestniczyła w pracach Zespołu, będzie to osoba delegowana. Zaznaczyła, że nie wiadomo, 
czy w zarządzeniu będą wskazane osoby z imienia i nazwiska, ponieważ przy każdorazowej 
zmianie trzeba byłoby zmieniać zarządzenie. Biuro ds. Partycypacji Społecznej pozostawia tę 
decyzję do uznania członków Zespołu.      
 
 
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 
 


