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Protokół Nr 38/VI/2022 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 3 czerwca 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 36/V/2022 posiedzenia z dn. 26 maja 2022 r. 

3. Przyjęcie protokołu nr 37/VI/2022 posiedzenia z dn. 1 czerwca 2022 r. 

4. Rozpatrzenie wniosku zawartego w mailu członka Rady Osiedla Bałuty – Centrum 

z dnia 17 maja 2022 r. 

5. 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. 

 

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym proponowany porządek 

obrad. 
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Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 36/V/2022 posiedzenia z dn. 26 maja 2022 r. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła ten protokół. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu nr 37/VI/2022 posiedzenia z dn. 1 czerwca 2022 r. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał pod głosowanie ww. protokół. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotowy protokół. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie wniosku zawartego w mailu członka Rady Osiedla Bałuty – Centrum 

z dnia 17 maja 2022 r. (załącznik nr 5 do protokołu). 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przypomniał, że Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła niedawno kontrolę działalności Rady Osiedla Bałuty – Centrum, na zlecenie 

Rady Miejskiej w Łodzi. W powyższej Radzie Osiedla istnieje bardzo poważny konflikt – część 

członków Rady wystąpiło z pisemnym wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego RO, sam 

Przewodniczący jednak nie chce poddać tego wniosku pod głosowanie. W tej sytuacji zasadne 

byłoby, gdyby Komisja Rewizyjna wystąpiła do Przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty – 

Centrum z wnioskiem o pilne zwołanie posiedzenia Rady Osiedla i umieszczenie w porządku 

posiedzenia punktu dotyczącego odwołania jej Przewodniczącego – pan Przewodniczący 

Jeziorski przedstawił zebranym projekt takiego wystąpienia (załącznik nr 6 do protokołu). 

Kierownik Oddziału w Biurze Aktywności Miejskiej UMŁ w Departamencie Strategii 

i Rozwoju pani Iwona Dziatlik odnosząc się do powyższej kwestii, poinformowała zebranych, 

że wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty – Centrum został złożony 

w dn. 25 października 2021 r. – został on podpisany przez sześciu członków Rady. 

Przewodniczący Rady Osiedla w dniu 19 kwietnia br. złożył w Urzędzie Miasta pismo, 

w którym prosi o wystąpienie o opinię prawną dotyczącą kwestii, czy uzasadnienie wniosku 

spełnia wymogi formalne. Przedstawiciele Biura Aktywności Miejskiej udzielili pisemnej 

odpowiedzi Przewodniczącemu Rady Osiedla, z której wynika, iż wniosek o odwołanie go 

został złożony zgodnie z wymogami statutu Rady Osiedla. W dn. 29 maja br. Przewodniczący 

Rady Osiedla po raz drugi wystąpił do Biura Aktywności Miejskiej, ponownie wnosząc o opinię 

prawną, stwierdzającą, czy uzasadnienie wniosku o odwołanie go z pełnionej funkcji pozostaje 



 3 

w zgodności z wymogami formalnymi. Przedstawiciele Biura Aktywności Miejskiej 

konsultowali się z Wydziałem Prawnym – Radca Prawny UMŁ potwierdził, że uzasadnienie 

wniosku jest wymogiem formalnym, natomiast oceny tego wniosku dokonują członkowie Rady 

Osiedla w drodze głosowania. 

Rzeczywiście konflikt w Radzie Osiedla Bałuty – Centrum jest bardzo poważny. 

Przewodniczący tej Rady Osiedla wydaje się nie przyjmować do wiadomości argumentów, 

zawartych w kierowanych do niego pismach oraz przedstawianych mu w trakcie rozmów 

z przedstawicielami Biura Aktywności Miejskiej. W związku z powyższym, przedstawiciele 

Biura zwrócili się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o zajęcie się tą sprawą. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poprosił o wniesienie ewentualnych uwag 

do przedstawionego projektu pisma Komisji Rewizyjnej, adresowanego do Przewodniczącego 

Rady Osiedla Bałuty – Centrum. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan radny Sebastian Bohuszewicz zadał pytanie, czy posiedzenie ww. Rady Osiedla 

poświęcone kwestii odwołania jej Przewodniczącego mogłoby się odbyć pod nadzorem Biura 

Aktywności Miejskiej. 

Kierownik Oddziału w Biurze Aktywności Miejskiej UMŁ w Departamencie Strategii 

i Rozwoju pani Iwona Dziatlik stwierdził, że posiedzenie to nie może zostać przeprowadzone 

pod nadzorem ww. Biura – mogłoby się ono natomiast odbyć pod nadzorem Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej. Przedstawiciele Biura mogliby oczywiście również uczestniczyć 

w takim posiedzeniu, jeżeli Komisja Rewizyjna wyraziłaby takie życzenie. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadeklarował gotowość swojego uczestnictwa 

w omawianym posiedzeniu Rady Osiedla Bałuty – Centrum. 

Chęć uczestnictwa w tym posiedzeniu Rady Osiedla wyrazili również pan radny Sebastian 

Bohuszewicz, pan radny Krzysztof Makowski oraz pan radny Kamil Deptuła. 

Pan radny Krzysztof Makowski zadał pytanie, czy kwestią konfliktu na terenie Rady Osiedla 

Bałuty – Centrum zajmowała się również Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta RM. 

Kierownik Oddziału w Biurze Aktywności Miejskiej UMŁ w Departamencie Strategii 

i Rozwoju pani Iwona Dziatlik poinformowała zebranych, że Przewodnicząca Komisja 

Jednostek Pomocniczych Miasta informowana była o konflikcie na terenie Rady Osiedla Bałuty 

– Centrum, jednakże Komisja ta formalnie nie zajmowała się powyższą sprawą. Sprawa ta 

skierowana została przez Biuro Aktywności Miejskiej do rozpatrzenia przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej, stanowiącą organ nadzoru nad jednostkami pomocniczymi Gminy. 
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Pan radny Kamil Deptuła zadał pytanie, w jaki sposób Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty 

– Centrum argumentuje odmowę poddania pod głosowanie wniosku o odwołanie go z pełnionej 

funkcji. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział, że Przewodniczący tej Rady 

Osiedla stwierdza jedynie, że wystąpił do Urzędu Miasta z prośbą o opinię prawną, jak powinno 

wyglądać uzasadnienie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Osiedla. 

Podsumowując dyskusję, Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, iż uda się wypracować 

kompromis w Radzie Osiedla Bałuty – Centrum i nie trzeba będzie występować o jej 

rozwiązanie. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Ad. 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono wniosków. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski              Kamil Jeziorski 

 

 


