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Protokół Nr 71/I/2022 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  7 radnych 

obecnych   -  6 radnych 

nieobecnych   -  1 radny 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Kamil Deptuła.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przekazania wniosku wg właściwości nr 1511.1.2022 - referuje radny p. Kamil 

Deptuła. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła powitał obecnych on-line radnych 

i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 



Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia uzupełniony o 

dwa punkty. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przekazania wniosku wg właściwości nr 1511.1.2022 - referuje radny p. Kamil 

Deptuła. 

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przekazania wniosku wg właściwości nr 1511.14.2021 - referuje radny p. Kamil 

Deptuła. 

4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przekazania wniosku wg właściwości nr 1511.15.2021 - referuje radny p. Kamil 

Deptuła. 

5. Sprawy różne i wniesione. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia.  

 

Ad pkt 2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przekazania wniosku wg właściwości nr 1511.1.2022 - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1511.1.2022) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił stanowisko w sprawie. 

W dniu 7 stycznia 2022 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek Stowarzyszenia 

w sprawie połączenia działek przy ul. Gdańskiej 47A i ul. Gdańskiej 49/53 oraz rozwiązania 

umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości, na której znajduje się willa 

Rudolfa Kellera.  

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym to do zadań wójta należy 

w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.  



Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 243, że jeżeli organ, który 

otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać go właściwemu organowi, 

zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.  

W tym stanie rzeczy, Referujący zaproponował przekazać wniosek według właściwości. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie - druk BRM nr 5/2022. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  oraz braku 

głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przekazania wniosku wg właściwości nr 1511.14.2021 - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1511.14.2021) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił stanowisko w sprawie. 

W dniu 4 stycznia 2022 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek dotyczący projektu 

kolei aglomeracyjnej wokół Łodzi.  

Powyższe działania pozostają w zakresie kompetencji Marszałka Województwa Łódzkiego 

jako organizatora przewozów kolejowych na terenie województwa łódzkiego.   

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 243, że jeżeli organ, 

który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać go właściwemu 

organowi, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy 

organ.  

W tym stanie rzeczy, Referujący zaproponował przekazać wniosek według właściwości. 



Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie - druk BRM nr 9/2022. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  oraz braku 

głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przekazania wniosku wg właściwości nr 1511.15.2021 - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1511.15.2021) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił stanowisko w sprawie. 

W dniu 21 grudnia 2021 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek Fundacji związany 

z sytuacją pandemiczną. 

Zwalczanie epidemii COVID-19 powinno odbywać się w ramach istniejącego porządku 

prawnego, z poszanowaniem konstytucyjnych praw i wolności jednostki, z wykorzystaniem 

adekwatnych ku temu narzędzi. Organy władzy publicznej na szczeblu krajowym nie 

skorzystały z możliwości wprowadzenia jednego z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, 

co oznacza, że walka z pandemią COVID-19 musi odbywać się w standardowych ramach 

prawnych. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określiła ograniczenia, nakazy i zakazy 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do których należy m.in. nakaz stosowania 

maseczek ochronnych oraz obowiązek odbywania kwarantanny i izolacji medycznej. 

Ponieważ wniosek Fundacji postuluje zniesienie ograniczeń wprowadzonych w drodze 

rozporządzenia Rady Ministrów, zasadnym jest przekazanie tego wniosku Prezesowi Rady 

Ministrów.   

W tym stanie rzeczy, Referujący zaproponował przekazać wniosek według właściwości. 

 

Faza pytań i dyskusji. 



Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie - druk BRM nr 10/2022. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  oraz braku 

głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że pisma, które wpłynęły do Komisji umieszczone 

zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Kamil Jeziorski  podziękował za udział w obradach 

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

Sylwia Woźniak-Taczała           Kamil Deptuła 

 
 
 


