
DPr-BRM-II.0012.13.1.2022 

Protokół Nr 30/I/2022 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu. 

stan Komisji   -   9 radnych 

obecnych   -   9 radnych. 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu 

Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Kamil Jeziorski.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 29/XII/2021 posiedzenia z dn. 28 grudnia 2021 r. 

3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2022 – druk BRM 

nr 13/2022. 

5. Kontrola działalności Zarządu Osiedla Bałuty – Centrum oraz Rady Osiedla Bałuty – 

Centrum. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności pan Przewodniczący stwierdził quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 
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Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym proponowany porządek 

obrad. 

Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 29/XII/2021 posiedzenia z dn. 28 grudnia 2021 r. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał protokół pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła ten protokół. 

 

Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2021 roku. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym projekt powyższego 

sprawozdania (dokument ten stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

Wobec braku uwag do powyższego projektu, Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski 

poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotowe sprawozdanie. 

 

Ad. 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2022 – druk BRM nr 13/2022. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zaprezentował zebranym powyższy projekt 

uchwały (załącznik nr 6 do protokołu). 

Faza pytań i dyskusji.  

Pan radny Kamil Deptuła odnosząc się do punktu 4 projektu planu pracy Komisji, w treści: 

„przeprowadzenie kontroli działań Prezydenta Miasta Łodzi oraz podległych mu jednostek 

organizacyjnych, w szczególności:” zaproponował wykreślenie z tego zdania słów: 

„w szczególności.” 

Pan radny zgłosił ponadto propozycję wprowadzenia do punktu 4 planu pracy podpunktu 

dotyczącego kontroli przez Komisję Rewizyjną działalności rad osiedli, funkcjonujących 

na terenie Miasta Łodzi. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski pozytywnie ocenił przedstawione 

przez przedmówcę propozycje. 
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Wobec braku dalszych uwag do tego projektu, Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski 

poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia ww. projektu uchwały, z uwzględnieniem 

poprawek zgłoszonych przez pana radnego Deptułę. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5. Kontrola działalności Zarządu Osiedla Bałuty – Centrum oraz Rady Osiedla Bałuty 

– Centrum. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „mamy dzisiaj zaproszonych 

gości – tutaj na sali ze mną jest Pani Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej, ale łączy się też 

z nami Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty – Centrum oraz członkowie tej Rady Osiedla. 

Szanowni Państwo, ja się przygotowywałem do dzisiejszej kontroli – zastanawiałem się, jakie 

są nasze kompetencje tutaj, w tej sprawie może też się wypowiedzieć Pan Mecenas Gajewski. 

Przeczytałem bardzo dużą ilość tych maili, które zostały przysłane jako dowód, wydrukowałem 

je – to jest 307 plików, które zostały przekazane do Komisji Rewizyjnej. I wydaje się, że my 

powinniśmy przeprowadzić kontrolę co do legalności tych decyzji, które były podejmowane 

przez Radę Osiedla Bałuty – Centrum. I w ten sposób powinna wyglądać nasza kontrola, 

natomiast mamy tutaj korespondencję, którą wysłała nam Kierownik w Biurze Aktywności 

Miejskiej pani Iwona Dziatlik w dniu 27 października 2021 r. – przesłała pismo do Zarządu 

Osiedla po to, żeby uzyskać protokoły i dokumentację, porządki posiedzeń, protokoły 

posiedzeń, udokumentowany sposób głosowania, wraz ze stwierdzeniem quorum. I niestety, 

do dzisiaj takie dokumenty ani do Biura, ani do Komisji nie dotarły. I proponowałbym, jako 

Przewodniczący, powołać Zespół kontrolny, w składzie trzech członków (ja też bym wszedł 

w skład tego Zespołu) i po prostu wejść do siedziby Rady Osiedla – taka jest moja sugestia. 

Towarzyszyłyby nam też przedstawicielki Biura Aktywności Miejskiej – i wtedy samemu 

zobaczylibyśmy, jak to wygląda. Bo niestety, nie mamy dokumentacji – te maile, to są opinie 

prywatne, natomiast nie mamy – w ogóle nie wiemy, czy są protokoły, dokumenty 

potwierdzające quorum, czy przebieg głosowania. Ja tutaj przygotowałem też szereg pytań 

do Przewodniczącego Rady Osiedla, ale najpierw oddam głos Panu Radnemu Deptule.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam tylko takie 

pytanie – czy my nie powoływaliśmy już Zespołu kontrolnego w ubiegłym roku?” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „nie.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „bo chodzi mi o to, czy my mamy uprawnienie. Czy ta 

kontrola jest na podstawie planu pracy?” 
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Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „nie. Mamy uchwałę Rady 

Miejskiej z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi. Na podstawie tej uchwały Rada Miejska zleca Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu Osiedla Bałuty – Centrum oraz 

Rady Osiedla Bałuty – Centrum. Termin zakończenia tej kontroli ustalony został na dzień 

31 marca 2022 r.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „rozumiem.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „bardzo proszę Pani 

………………. Pani ………………….. chciałaby zabrać głos w imieniu wnioskodawców.” 

Przedstawiciel Rady Osiedla Bałuty – Centrum pani ……………………… powiedziała: 

„tak, witam Państwa. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem tej grupy, która składała 

prośbę o kontrolę naszej działalności, ponieważ już od dawna, tak naprawdę od roku 2020, 

dzieje się w naszej Radzie bardzo źle. Abstrahując już od rzeczy formalnych – czyli to, co Pan 

Przewodniczący raczył na początku zauważyć, że nie możemy się doprosić o protokoły, 

protokoły są sporządzane „na kolanie” i nie mamy przesyłanej całej dokumentacji, nie mamy 

pełnego obrazu – to przede wszystkim bardzo niepokoi nas stan finansów. Nie ma 

przeprowadzonych żadnych inwentaryzacji zakupionego sprzętu – te sprzęty są kupowane, tak 

naprawdę ad hoc, bez sensu i wydawane publiczne pieniądze bez sensu. Ponieważ Szanowni 

Państwo, my praktycznie od dwóch lat, od początku pandemii, mimo usilnych naszych próśb, 

że chcemy się spotykać w realu i omawiać sprawy realnie – a robimy to przecież, członkowie 

Rady Osiedla spotykają się z mieszkańcami bezpośrednio, nie ma z tym żadnego problemu. 

Nie możemy się doprosić o to i nie możemy się doprosić o rozliczenie rzeczy – są kupowane 

artykuły spożywcze, artykuły papiernicze w ilości, która myślę, że zaspokoiłaby niejedną 

szkołę podstawową. Tak, że budzi to nasze ogromne wątpliwości, dlatego prosimy Państwa 

o rzetelne podejście do sprawy, ponieważ przypominam, że są to publiczne pieniądze i bardzo 

się martwimy tym, że te publiczne pieniądze są trwonione – tym bardziej, że wielokrotnie, 

zarówno do Rady Osiedla, jak i do Zarządu Osiedla zgłaszaliśmy prośbę, wielokrotnie. Zresztą, 

jak Pan Przewodniczący zauważył, to jest korespondencja, która obejmuje prawie trzysta maili 

– trzysta dowodów, które świadczą o tym, że nasze prośby pozostają bez odpowiedzi. Jeżeli są 

jakieś odpowiedzi, lawirowane – absolutnie nic nie wnoszące do sprawy. Tak, że bardzo 

Państwa prosimy, żeby nam Państwo pomogli – żeby Państwo to zweryfikowali, ponieważ my, 

wszyscy członkowie Rady, mamy wrażenie, że nie istniejemy. Nie mamy żadnego prawa głosu, 

oprócz tylko Rady Osiedla i do Zarządu Osiedla – nie mamy żadnego realnego wpływu na to, 
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co się dzieje. Dlatego prosimy Państwa o pomoc i o to, ażeby w miarę szybko zareagować, bo 

dzieje się bardzo źle.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuję bardzo. Czy ktoś 

z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos?” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „ja chciałbym spytać – a co z Komisją Rewizyjną?” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „ja odpowiem – to jest 

niesamowita historia, bo Komisja Rewizyjna nie ma zatwierdzonego planu pracy, bo nie mogą 

się spotkać i tutaj z maili wynika cała historia właśnie tej Komisji Rewizyjnej, która ma problem 

z przeprowadzeniem kontroli.” 

Przedstawiciel Rady Osiedla Bałuty – Centrum pani ……………………… powiedziała: 

„to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ na samym początku, jak zostaliśmy powołani jako 

członkowie Rady Osiedla, Pan Przewodniczący tworzył komisje po prostu na umór – 

Oświatowa, Rewizyjna, Informacyjna itd. Po czym okazuje się, że gdy Komisja Rewizyjna 

chciała zweryfikować poprawność dokumentów, zabrania się jej tego – wysyła się informację, 

że jej działalność jest niezgodna ze Statutem. Prosi się o opinie prawne – po prostu ta Komisja, 

tak naprawdę, nie istnieje. Po pierwsze, nie ma możliwości zebrania się w realu, bo 

Przewodniczący Rady Osiedla uniemożliwia to, bo mówi, że nie ma takiej możliwości 

ze względu na panującą pandemię. Gdy prosimy o to, żeby udostępnić np. miejsca na sali, też 

nie można – tak, że niestety, po prostu przyglądam się temu z dużym zażenowaniem. I tak 

naprawdę, powiem Państwu szczerze – ja byłam Przewodniczącą dwóch komisji, Komisji 

ds. Informacji i Komisji ds. Komunalnych i Zieleni. I proszę sobie wyobrazić, że od początku 

mojej kadencji, ja dostałam jeden wniosek dotyczący sprawy komunalnej. Mieszkańcy Osiedla 

zgłaszają się do mnie albo poprzez Messengera Rady Osiedla, bo nie przechodzą do mnie żadne 

wnioski – te wnioski gdzieś znikają, nie wiadomo gdzie, pisma są gubione. Ale tutaj nawet już 

nie o to chodzi, tylko proszę sobie również wyobrazić, że w przypadku Komisji 

ds. Komunalnych, jedno pismo, które skierował Wydział Gospodarki Komunalnej – 

na odpowiedź na to pismo czekał prawie trzy miesiące, gdzie sprawa była banalnie prosta 

i wystarczyło załatwić ją drogą mailową. Tak się właśnie u nas dzieje, że niestety, pisma są 

realizowane w trybie nawet nie trzydziestodniowym, tylko kilka miesięcy trwa ich rozpatrzenie 

– najpierw odszukanie tych pism, a potem dopiero tworzenie odpowiedzi, epistoł, które nic 

absolutnie nie wnoszą. 

Tak, że Komisja Rewizyjna w ogóle nie istnieje – nie ma absolutnie żadnej możliwości pracy 

i nawet Pan Przewodniczący skutecznie jej tę pracę uniemożliwia. Dlatego wystąpiliśmy 

do Państwa z prośbą, żeby nam Państwo pomogli – bo wychodzi na to, że Panowie 
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Przewodniczący sobie działają jak chcą i nie ma nad nimi żadnej absolutnie kontroli. Nikt nie 

może ich pracy skontrolować, a oni sobie robią, po prostu, co chcą. Mało tego, Szanowni 

Państwo – proszę sobie wyobrazić, że do tej pory, od kilku lat, nie możemy się doprosić 

o inwentaryzację środków ochrony osobistej, które były zakupione dla naszej Rady. I nikt 

z członków Rady Osiedla tych środków ochrony osobistej nie podjął, bo korzystał ze swoich 

własnych – natomiast okazało się, że ani jeden Pan Przewodniczący, ani drugi, nie może się 

z tych środków po prostu rozliczyć. Bardzo dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuję bardzo. 

Jest z nami Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty – Centrum – bardzo proszę o zabranie głosu.” 

Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty – Centrum powiedział: „ja rozumiem dużo emocji 

i ten nastrój, który tu Pani …………….. przedstawiła – on się przewija w tych mailach, które 

u nas z kolei są, ale myślę, że gdyby była tutaj na miejscu z kolei możliwość uczestnictwa 

przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, to byśmy sobie szereg spraw wyjaśnili. 

Sprawa dotycząca spotkań stacjonarnych – proszę Państwa, jak można spotkania stacjonarne 

organizować, kiedy nie ma się warunków do tego, żeby przestrzegać obowiązujących 

przepisów zdrowotnych dotyczących odstępów, odległości itd.? Przecież my się powołujemy 

tutaj – i zresztą widzimy, że nawet Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łodzi zdalnie 

prowadzi obrady. I jest to normalne – z czegoś to wynika i trudno, żebyśmy my tutaj działali 

wbrew przepisom. Nie mamy określonych warunków – gdybyśmy mogli np. wykorzystać salę 

obrad plenarnych Rady Miejskiej, to być może, że wtedy utrzymalibyśmy te odległości, 

odstępy, powierzchnie, przejścia itd. I stąd jest ta sprawa posiedzeń stacjonarnych – i tutaj 

za przyzwoleniem i po konsultacjach z pozostałymi członkami Rady, przyjęliśmy to 

rozwiązanie, które zresztą było sugerowane przez Biuro Aktywności Miejskiej, jeżeli chodzi 

o posiedzenia zdalne i korespondencyjne. Ja sobie zdaję sprawę, że sens naszego działania jako 

Rady polega na bezpośrednich spotkaniach, ale tu jest niestety sprawa wyższej konieczności. 

Komisja Rewizyjna, o której się wiele tutaj mówi – jeżeli Komisja Rewizyjna wbrew 

obowiązującym przepisom, a na podstawie swojej wyobraźni chce wszystko, spełniać rolę 

nadrzędną, to trzeba było tę sprawę wyjaśnić i to w wielu tutaj kolejnych działaniach. Aż 

w końcu, ze wstydem muszę powiedzieć, że zostało skierowane pismo o opinię prawną 

do BAM-u, gdzie została sprawa sprowadzona do tego, żeby przestrzegać to, co jest zawarte 

w Statucie Rady Osiedla. Ta sprawa została uregulowana już w miesiącu lipcu, a mimo to, 

do dzisiaj na dobrą sprawę Komisja Rewizyjna nie zasygnalizowała potrzeby działania. 

Dlatego jeszcze raz – myślę, że gdyby było tego rodzaju rozwiązanie, u nas tutaj, 
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przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, to byśmy po prostu te sprawy dotyczące naszego działania 

mogli przedstawić. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuję. Zgłosił się jeszcze Pan 

………………………. – bardzo proszę o zabranie głosu.” 

Przedstawiciel Rady Osiedla Bałuty – Centrum pan ……………………… powiedział: „ja 

bym tylko chciał tak uzupełniająco do tego, co Pani …………………. tutaj powiedziała, bo 

wspominała tutaj głównie o tych rzeczach, które były zawarte w tym piśmie, które wysyłaliśmy 

– natomiast też to jest tak, że cały czas się dzieją niedobre rzeczy u nas w Radzie Osiedla. Pan 

Przewodniczący nie odpowiada na pytania, czy wnioski, które wysyłamy w mailach, a tutaj 

mieliśmy nawet przykład na tym posiedzeniu Komisji, że pierwsze, co powiedział, to jakaś 

wycieczka osobista, czy obrażanie członków Rady, mówiąc o emocjach i jakieś ma takie 

niepotrzebne w ogóle wtręty. I też tutaj było wspomniane o tym, że postanowienia tego Statutu 

musimy przestrzegać – wiele razy, wielu członków Rady zwracało uwagę na to, że niektóre 

przepisy, które są zapisane chociażby w Regulaminie, są pomijane przez Przewodniczącego 

Rady Osiedla. Ja rozumiem – każdy jest człowiekiem, każdy się może pomylić, ale jeżeli my 

na to zwracamy uwagę, przypominamy o tym wielokrotnie, a to dalej nie jest stosowane, to to 

już tak wygląda, jakby to było celowe działanie. Chociażby przy tych posiedzeniach 

korespondencyjnych – takie przykładowe rzeczy – nie są chociażby przesyłane protokoły 

z poprzednich posiedzeń. Tak, jak Regulamin stanowi, że na posiedzeniu musi być przyjęty 

protokół z poprzedniego posiedzenia – te protokoły, w końcu się zebraliśmy na posiedzeniu 

stacjonarnym, na żywo, co też pokazuje, że – Pan Przewodniczący nie wspomniał o tym, że 

jednak to jedno posiedzenie stacjonarne się udało zrobić, kiedy było potrzebne uzupełnienie 

składu Zarządu. I tam była dyskusja cała, że nie mamy kilkunastu protokołów – protokoły miały 

być wysłane do końca października, a zostały wysłane dopiero w grudniu. Wcześniej nam nie 

były przesyłane protokoły, tylko jakieś notatki z posiedzenia, które nie do końca wiadomo czym 

są, tak naprawdę. Była sytuacja na tym posiedzeniu stacjonarnym, że protokół poprzedniego 

posiedzenia był tworzony na tym posiedzeniu kolejnym, faktycznie „na kolanie.” Potem, 

w listopadzie były nagle przedłużone terminy – Pan Przewodniczący sam sobie przedłużył 

termin na to przesłanie protokołów, tego październikowego, ze względu na to, że są inne 

sprawy, m.in. to, że tutaj wyszła sprawa z Komisją Rewizyjną. Natomiast, wzbudziło też tutaj 

takie zaniepokojenie wśród członków Rady osiedla, że jeżeli te protokoły byłyby tworzone 

na bieżąco, to nie byłoby problemu z ich zeskanowaniem i przesłaniem.  

Chociażby też jest uniemożliwianie zgłaszania wniosków formalnych – to, że mamy 

posiedzenie korespondencyjne, czy zdalne, to nie znaczy, że obcina się jakby część możliwości, 
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które można przeprowadzić, mimo że jest to posiedzenie mailowe nawet. I to jest 

w Regulaminie, zapisane, że członkowie Rady mogą te wnioski formalne zgłaszać. 

Chociażby opiniowanie wniosków do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, które jako Rada 

możemy opiniować z terenu naszego Osiedla – też wielokrotnie członkowie Rady wspominali 

o tym – spotkało się to z odmową Przewodniczącego, żeby nie opiniować, nie recenzować 

wniosków mieszkańców. 

Też zgłaszaliśmy wielokrotnie uwagi do protokołów, kiedy już zostały wysłane, natomiast cały 

czas nie uzyskałem np. informacji od Przewodniczącego, czy te uwagi, które ja zgłaszam 

do protokołu, zostały w nim uwzględnione. Przewodniczący Rady Osiedla natomiast sam 

wysłał sobie wnioski uzupełnienia do protokołu, ale Rada powinna je przyjąć, zgodnie 

z Regulaminem. Zwróciłem na to uwagę – też to pozostało bez odpowiedzi i jakby w takim 

zawieszeniu ten wniosek teraz jest, tak? 

Też Pan Przewodniczący wspominał o tym, że Biuro Aktywności Miejskiej pisało o tym 

ograniczeniu spotkań stacjonarnych – oczywiście tak, ale też nie wspomniał o późniejszym 

mailu, który otrzymaliśmy w maju, bądź w czerwcu, kiedy sytuacja pandemiczna trochę zelżała 

i były możliwości takich spotkań. I tam było, że przewodniczący organów osiedla, była prośba 

o rozważenie możliwości powrotu do tradycyjnych form funkcjonowania, w tym posiedzeń 

poszczególnych organów osiedla oraz komisji. Komisja Oświaty chciała się zebrać – było to 

uniemożliwiane, była faktycznie pół roku batalia o to, żebyśmy mogli się zebrać. Środki 

ochrony osobistej mieliśmy – Komisja liczy 6,7 osób, więc nie byłoby problemu z odstępami, 

tak samo, jak nie było problemu z odstępami przy uzupełnieniu składu Zarządu Osiedla. Jeżeli 

więc jest taka możliwość, a widać, że jest, to tutaj to wygląda trochę dziwnie, kiedy jest to 

stosowane wybiórczo. Nie zostało przeprowadzone posiedzenie stacjonarne, mimo że 

w październiku został złożony wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Osiedla – cały 

czas Pan Przewodniczący się zasłania tym, że jest sytuacja pandemiczna, mimo że były takie 

okresy, kiedy spokojnie można było to zorganizować, w takiej samej formie, jak było to 

posiedzenie, kiedy uzupełniano skład Zarządu Osiedla. 

Jeszcze jedna rzecz tylko – mimo próśb członków Rady, Pan Przewodniczący nie przesyła 

skanów kart, czy zrzutów z głosowań SMS-owych. Ja ile razy poszedłem odebrać wnioski 

z Komisji Oświaty…[zapis nieczytelny]… taką notatkę, że dana osoba głosowała SMS-em 

na taki numer uchwały na „tak,” pozostałe na „nie.” Jaką to ma moc, tak naprawdę? Każdy 

może to napisać, tak? Nie ma żadnego zrzutu, nie ma żadnego potwierdzenia. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dobrze, dziękuję. 

Pani …………………….., jeszcze się zgłaszała – bardzo proszę.” 
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Przedstawiciel Rady Osiedla Bałuty – Centrum pani ……………………… powiedziała: 

„Szanowni Państwo, ja bardzo konkretnie już się ustosunkuję do tego, co Pan Przewodniczący 

raczył powiedzieć – Pan Przewodniczący obrał taką taktykę, że jeżeli ktoś zwraca mu uwagę, 

to zawsze bardzo emocjonalnie podchodzi do sprawy itd. Panie Przewodniczący, ja Panu, 

przypominam, że my pełnimy funkcje publiczne, społeczne i wolontaryjnie je wykonujemy, 

więc jesteśmy rozliczani z tych pieniędzy w każdym momencie – więc tu żadne emocje, oprócz 

tych, które są zwykłe dla każdego przyzwoitego człowieka, nie wchodzą w rachubę. 

Ale wracając do meritum – pierwsza sprawa: posiedzenia zdalne. To jest to, co Pan 

……………… zechciał powiedzieć wcześniej – Szanowni Państwo, o jakich zdalnych 

posiedzeniach my mówimy? Skoro my mamy wysyłane w formie MS Excel tabele, w które 

mamy wpisywać swoje głosy, większość członków odsyła te tabele nawet nie w formie PDF, 

tylko w zwykłym pliku edytowalnym, na co było wielokrotnie zwracane uwagę Panu 

Przewodniczącemu, ale Pan Przewodniczący nawet nie umie odróżnić, co to znaczy plik PDF 

– nawet tego nie wie. Problem polega również na tym i podkreślam ten problem, że nie jesteśmy 

w stanie zweryfikować głosów, które przychodzą drogą SMS-ową. Wielokrotnie członkowie 

Rady Osiedla podkreślali, że ważne głosowania, gdzie zależało Panu Przewodniczącemu 

na tym, żeby głosowanie się odbyło – były wykonywane telefony przypominające i nagabujące 

do określonego głosowania, poprzez właśnie SMS-y. Jak więc możemy mówić o jakimś 

wiarygodnym głosowaniu na dane projekty? Zupełnie, absolutnie tutaj nie ma to związku i nie 

ma żadnych zdalnych głosowań. Bo dla mnie zdalne posiedzenie, to jest takie, jakie odbywamy 

teraz, czyli widzimy się wzajemnie, jesteśmy na dowolnym urządzeniu, korzystamy z dowolnej 

platformy i możemy prowadzić dyskusję. Natomiast co to jest za zdalne posiedzenie, w którym 

wymieniamy się mailami? Te maile pozostają bez odpowiedzi, nie ma ich ujętych w żadnych 

protokołach, naszych wniosków, naszych uwag zgłaszanych do projektów – nic kompletnie. 

Same puste głosowania. Poza tym, proszę zwrócić uwagę, jeżeli Państwo będą przeglądać 

ostatnie protokoły z posiedzeń zdalnych, z ostatniego roku, proszę zobaczyć, jak one są robione 

– protokół i kopiowany tekst protokołu posiedzenia, że wymiana opinii drogą mailową, 

na urządzeniach internetowych. Co to znaczy? Nie wiemy. Jak do tego się dostać? Nie wiemy. 

Nie ma załączonych żadnych skanów, żadnych plików, niczego. 

Szanowni Państwo, ostatnia sprawa, o której Pan Przewodniczący raczył tu powiedzieć – 

o Komisji Rewizyjnej. Proszę Państwa, jak może pracować Komisja Rewizyjna, skoro 

przedstawiła plan działania i on nie został w ogóle zaakceptowany? Na jakiej więc podstawie 

ma ona prowadzić działania? Wcale nieprawdą jest, że chciała bardzo wnikliwie kontrolować 

– właśnie problem jest w tym, że Panowie Przewodniczący boją się tej kontroli i nie chcą, żeby 
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żadne jednostki miały taką władzę, która pozwoli im na skontrolowanie dokumentów, 

przeprowadzenie inwentaryzacji itd. Tak, jak mówię – nie może pracować Komisja Rewizyjna, 

ponieważ nie został przegłosowany, mimo wielokrotnych próśb, plan pracy. Poza tym 

przypominam, bo Pan Przewodniczący Rady Osiedla powołuje się zawsze bardzo na Statuty, 

na zapisy Regulaminu – a proszę sobie przypomnieć, w jaki sposób został odwołany członek 

Zarządu Osiedla Pan ……………………? Absolutnie nieprzepisowo, w ogóle nie były 

zachowane żadne terminy – to było po prostu ad hoc, tak zrobione sobie, że tak było przyjęte. 

Była przyjęta jego rezygnacja, po czym czekaliśmy bardzo długo – w nieprzepisowym terminie 

było przeprowadzone posiedzenie stacjonarne. Bardzo dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuję. Czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby uczestniczyć w pracach Zespołu kontrolnego? 

Ja mam jeszcze pytanie do Radcy Prawnego – Panie Mecenasie, są ze mną przedstawiciele 

Biura Aktywności Miejskiej. Czy jest szansa, żebyśmy my, jako Zespół kontrolny – ponieważ 

jest problem z tą dokumentacją i nawet jak się zwróciło Biuro, to Przewodniczący Rady Osiedla 

tej dokumentacji nie dostarczył. Czy my moglibyśmy wejść do siedziby Rady Osiedla, gdzie te 

wszystkie dokumenty i protokoły powinny być? 

Radca Prawny UMŁ pan Łukasz Gajewski powiedział: „Panie Przewodniczący, myślę, że 

tak – przepis Statutu jest dość lakoniczny, wskazuje tylko, że Rada kontroluje działalność 

organów osiedli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi. Ale Rada też musi mieć 

jakieś mechanizmy tej kontroli – bez zapoznania się z dokumentacją tutaj Rada absolutnie nie 

będzie w stanie wypracować żadnego stanowiska, ponieważ wszystkie zarzuty, tak naprawdę, 

odnoszą się do konkretnych działań, do konkretnych uchwał.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dobrze, dziękuję Panie 

Mecenasie. 

Zgłasza się Pan Przewodniczący Rady Osiedla – bardzo proszę.” 

Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty – Centrum powiedział: „wytwarza się sytuacja 

aferalna, to znaczy biorąc pod uwagę to, co zostało tutaj przedstawione przez Panią …………. 

i Pana …………………., dlatego też myślę, że na miejscu tutaj szereg rzeczy zostanie 

rozwianych. 

Jeżeli chodzi z kolei o sprawę protokołu – problem polega tutaj na tym, że działamy zupełnie 

formalnie w systemie korespondencyjnym i zdalnym. I w związku z tym, mylenie tutaj 

w przypadku Pani ……………………… zdalnego do on-line, jak w tej chwili jest – na tym 

problem u nas polega, że po prostu ¼ osób albo nie ma komputera, albo nie ma innych dojść, 

albo nie ma możliwości wykorzystania. A są też po prostu takie osoby, które nie mają obycia 
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w tego rodzaju działaniach – w związku z tym, jest sprawa tego właśnie trybu 

korespondencyjnego. Jeżeli chodzi o jawność głosowania, za każdym razem jest protokół 

zbiorczy opracowany, w którym jest określone, kto głosował i w jaki sposób, każdy z członków 

Rady go dostaje – i w związku z tym, jeżeli są wątpliwości, to można…” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dobrze. Jest ze mną Dyrektor 

Biura Aktywności Miejskiej Pani Katarzyna Dyzio i ona ma pytanie do Pana Przewodniczącego 

– ja jej oddam głos, dobrze?” 

Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty – Centrum powiedział: „ale ja jeszcze nie 

dokończyłem. 

Jeżeli chodzi w ogóle o całą sprawę, która jest związana z działaniem zdalnym 

i korespondencyjnym. Jeśli chodzi o protokół – jak można na dobrą sprawę przyjąć protokół 

w formie zgodnej z regulaminem? Gdyby chcieć w ten sposób to robić, to trzeba by było z kolei 

zwołać posiedzenie, a zwołanie posiedzenia byłoby związane z listą obecności, którą trzeba by 

było podpisać zgodnie z Regulaminem. I w związku z tym, tutaj jest nie sposób – tu jest 

w związku z tym proteza w pewnym sensie…” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „tutaj Pani Dyrektor chciała zadać 

Panu Przewodniczącemu pytanie – bardzo proszę.” 

Dyrektor Biura Aktywności Miejskiej UMŁ w Departamencie Strategii i Rozwoju pani 

Katarzyna Dyzio powiedziała: „Panie Przewodniczący, ponieważ mamy okazję z Panem się 

połączyć – występowaliśmy do Pana z prośbą o przesłanie tych protokołów i do tej pory ich nie 

dostaliśmy. Myślę, że jakbyśmy je dostali, to może nie trzeba by ani wkraczać do siedziby 

Rady, ani zwoływać specjalnego posiedzenia w tym temacie. Ja też więc chciałabym się spytać, 

dlaczego Pan do tej pory nam tych protokołów nie przesłał.” 

Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty – Centrum powiedział: „one zostały przesłane 

do wszystkich członków Rady, a jeżeli chodzi o Biuro Aktywności Miejskiej – dobrze, 

postaram się przesłać je. 

Jeżeli chodzi o sprawę Komisji Rewizyjnej – jeszcze raz chciałem tutaj przypomnieć, że 

Komisja Rewizyjna swój plan pracy, który był podstawą do tego, żeby ona mogła działać – 

została przyjęta uchwała w miesiącu lipcu, która pozwalała już jej działać zgodnie ze Statutem. 

I od tego czasu – bez efektu.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dobrze. 

Ja cały czas bardzo proszę, Szanowni Państwo Radni, o to, żeby zgłaszać się do tego Zespołu 

kontrolnego. 

Pani ……………………. jeszcze chce zabrać głos.” 
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Przedstawiciel Rady Osiedla Bałuty – Centrum pani ……………………… powiedziała: 

„Szanowni Państwo, ja jeszcze reasumując, ponieważ jest to taka wymiana zdań – ja myślę, że 

to nie jest czas i miejsce, bo spotkaliśmy się, żeby omówić ogólnie tematy, ale czasami nie 

można się nie odezwać. Ja przypominam odnośnie zdalnego posiedzenia, że Pan 

Przewodniczący dla tej czwórki mógłby udostępnić swój komputer, który jest przypisany 

na stanie Rady Osiedla. I nie stanowiłoby to absolutnie żadnego problemu, żeby te cztery osoby 

zachowując odpowiednią odległość –  tak, jak np. w tej chwili Państwo wymieniają się z Panią 

Dyrektor Dyzio – mogłoby być przeprowadzone posiedzenie zdalne. Proszę sobie wyobrazić 

na dwudziestu jeden członków Rady, tylko czterech nie ma dostępu do komputera. W dobie 

więc dzisiejszej cyfryzacji, naprawdę nie jest to problem i jest to wymyślanie sztucznych 

problemów, żeby nie móc się spotkać on-line i prowadzić na żywo dyskusji. A wiemy, że Pan 

Przewodniczący niestety, jeżeli chodzi o dyskusje, przegrywa w nich, bo nie ma żadnych 

argumentów – żadnych podstaw do tego, żeby się obronić w jakikolwiek sposób. Tak, że 

dziękują bardzo.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuje. 

Wydaje się, że możliwość pracy na dokumentach ułatwi nam i przyśpieszy nasze 

funkcjonowanie, a dokumentów w tej chwili nie mamy – mamy tylko skany tych maili, którymi 

Państwo się wymieniają. Ale my chcielibyśmy, jako Komisja Rewizyjna, tak naprawdę 

zobaczyć dokumenty obrazujące w jaki sposób były zwoływane posiedzenia, w jaki sposób 

było sprawdzane quorum, jak wyglądał proces głosowania, jak wyglądała kwestia związana 

ze 115 tys. zł, które jest w Państwa posiadaniu – bo takie macie środki jako Rada Osiedla – 

i szeregu innych rzeczy, których dzisiaj tutaj na posiedzeniu Komisji nie mamy, bo nie zostały 

dostarczone przez Zarząd Osiedla. Dlatego my, jako Rada Miejska i Komisja Rewizyjna, 

po prostu pójdziemy do siedziby Rady Osiedla – i dlatego zachęcam jeszcze raz Państwa 

Radnych do zgłaszania się i powołalibyśmy ten Zespół w drodze głosowania.” 

Do udziału w pracach Zespołu kontrolnego zgłosili się pani radna Monika Malinowska – 

Olszowy oraz pan radny Sebastian Bohuszewicz. 

Za powołaniem Zespołu kontrolnego w składzie: Przewodniczący Komisji pan Kamil 

Jeziorski, pani radna Monika Malinowska – Olszowy oraz pan radny Sebastian 

Bohuszewicz głos oddało 5 radnych, przeciw nie głosował nikt, też nie wstrzymał się 

od głosu. 

Komisja Rewizyjna powołała więc przedmiotowy Zespół. 

Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 
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Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poinformował zebranych, że do Komisji 

wpłynęło wstępne zestawienie Wydziału Budżetu UMŁ, przedstawiające realizację dochodów 

i wydatków budżetu miasta Łodzi za 12 m-cy 2021 roku. 

Nie zgłoszono uwag do ww. dokumentu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski              Kamil Jeziorski 


