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DPr-BRM-II.0012.17.1.2022  Protokół Nr 32/I/2022 

posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 radnych  

nieobecnych  -   0 radnych          

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenia stanową załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 31/XII/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu” – druk nr 334/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu – druk nr 335/2021. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powitał obecnych on-line radnych i zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Następnie otworzył posiedzenie Komisji. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek.  



 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja przyjęła porządek obrad przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 31/XII/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że protokół został udostępniony 

radnym w Aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszaj uwagi? 

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja przyjęła protokół nr 31/XII/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. przez aklamację. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że sprawozdanie zostało został 

udostępniony  radnym w Aktówce.  

Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 

2021 rok. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok. 

 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że plan pracy Komisji na rok 2022 

został udostępniony  radnym w Aktówce.  

Zapytała, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła plan pracy Komisji na rok 2022. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu” – druk nr 334/2021. 

Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu – druk nr 335/2021. 

Zastępca Dyrektora ZDiT p. Tomasz Grzegorczyk omówił łącznie projekty uchwał opisane 

w drukach nr 334/2021 i nr 335/2021. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Bulak: ile etatów będzie teraz liczył Zarząd Dróg i Transportu, a ile Biuro Inżyniera 

Miasta? Czy zostały już uzupełnione etaty po ostatnich zwolnieniach pracowników, po złożeniu 



 

 

przez nich wypowiedzeń? 

Zastępca Dyrektora ZDiT p. Tomasz Grzegorczyk: etaty zostały częściowo uzupełnione  

i funkcjonowanie BIM nie jest zagrożone. Na część wakatów trwają nabory.  

Radny p. Sebastian Bulak: prosiłbym o przesłanie danych kontaktowych, namiarów na osobę, 

z którą można omawiać sprawy zgłoszone przez mieszkańców. 

Zastępca Dyrektora ZDiT p. Tomasz Grzegorczyk: dyrektorem BIM został Michał 

Gogolewski, także myślę, że wszystkie sprawy można do niego zgłaszać dzwoniąc na 

sekretariat. 

Radny p. Tomasz Kacprzak: rozumiem, ze pan dyrektor Gogolewski będzie teraz zarządzał 

systemem kamer, systemem sterowania ruchem z ramienia Urzędu Miasta Łodzi?  

Zastępca Dyrektora ZDiT p. Tomasz Grzegorczyk: tak potwierdzam. 

Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg  

i Transportu” – druk nr 334/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu” – druk nr 

334/2021. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg  

i Transportu – druk nr 335/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu – druk nr 

335/2021. 

 

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Sebastian Bulak: chciałbym wrócić do tematu, który poruszyłem na sesji podczas 

procedowania uchwały w sprawie podwyżek cen biletów MPK. Mieszkańcy zgłaszali się do 

mnie i innych radnych z postulatem zniesienia przywilejów w postaci bezpłatnej komunikacji 

miejskiej dla radnych Rady Miejskiej w Łodzi. Chciałbym poznać państwa opinię na ten temat, 

na temat zniesienia § 31, który mówi, że radnemu przysługuje prawo do bezpłatnego 

korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o samo zdjęcie tego paragrafu to 

on nie będzie skutkował ani na korzyść, ani na niekorzyść budżetu miasta. Wydaje mi się, że 

taki postulat, z czystej przyzwoitości, powinniśmy rozpatrzeć.  

Chciałbym poznać zdanie państwa radnych na ten temat. 



 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak: pozwolę sobie powiedzieć, że Statut Miasta to 

jest swego rodzaju konstytucja miasta i zbyt częste grzebanie przy nim jest niewskazane. 

Zwłaszcza w sytuacji, jak sam pan radny podkreślił, przy przepisie, który nie ma większego 

wpływu na budżet miasta ani na funkcjonowanie miasta. W związku z czym uważam, że nie 

powinniśmy wprowadzać jakichkolwiek zmian, zwłaszcza, że całkiem niedawno zmienialiśmy 

Statut był czas aby wnosić poprawki i uwagi, i był na to czas, i można było to zrobić przy 

ostatniej zmianie. 

W związku z czym ja będę apelował do radnych, aby żadnych zmian w Statucie Miasta nie 

wprowadzać. Zwłaszcza, że jak pan powiedział, przepis jest martwy, korzysta z niego niewielu 

radnych i jeżeli nawet zgłaszają się mieszkańcy to wystarczy im to wytłumaczyć. 

Radny p. Maciej Rakowski: ja zawsze uwielbiałem takie tematyczne wrzutki jak ta pana 

radnego Bulaka. Pamiętam jak kiedyś parkowanie darmowe dla radnych zlikwidował radny, 

który nie miał samochodu. Tak samo teraz pan radny Bulak namawia do likwidacji tzw. 

przywileju, z którego pewnie nie korzysta.  Słyszałem, że ostatnio zdecydowanie wzrosły ceny 

biletów PKP. Proponuję żeby pan radny Bulak zwrócił się do swoich kolegów z PiS i do 

parlamentarzystów żeby w związku z tym, że wzrastają ceny biletów PKP, ponieważ to jest 

nieprzyzwoite, zlikwidować ulgi dla parlamentarzystów. Więc niech pan radny wypowiada się 

o tym na co ma wpływ w tej Radzie, natomiast ograniczanie się do demagogicznych wrzutek 

to jest właśnie mało przyzwoite.  

Radny p. Sebastian Bulak: my nie jesteśmy parlamentarzystami i nie uchwalamy regulaminu 

Sejmu. 

Radny p. Maciej Rakowski: to nie wynika z regulaminy Sejmu. 

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak podziękował wszystkim za udział i zamknął 

posiedzenie Komisji Statutowej.  

 

 

Protokół sporządziła                                                          Komisja przyjęła protokół                              

Anna Czyżykowska                                                                                 Robert Pawlak  

 

Sekretarz Komisji                                                                                 Przewodniczący Komisji 


