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DPr-BRM-II.0012.17.6.2022  

Protokół Nr 36/V/2022 

posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

on-line 

z dnia 9 maja 2022 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   0 radnych  

nieobecnych  -   0 radny          

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 35/IV/2022 z dnia 11 kwietnia  2022 r. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 

zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych – druk BRM nr 

69/2022. 

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 – 

druk nr 77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2021 - 31.12.2021 – 

druk nr 78/2022. 

6. 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 w e-sesji 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 posiedzenia przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 35/IV/2022 z dnia 11 kwietnia  2022 r. 

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

radnym w Aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszaj uwagi? 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał przyjęcie protokołu nr 35/IV/2022 z dnia 11 kwietnia  2022 

roku pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 35/IV/2022 z dnia 11 kwietnia  2022 r.  

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 

zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych – druk BRM nr 69/2022. 

Dyrektor Biura rady Miejskiej p. Ewa Koronowska przedstawiła projekt uchwały. 

Przyjęcie uchwały ma na celu ustalenie wzoru zgłoszenia Komitetu obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych członków 

komitetu inicjatywy obywatelskiej, przy uwzględnieniu regulacji rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wzoru listy mieszkańców Miasta Łodzi popierających 

obywatelski projekt uchwały. 

Klauzula informacyjna została uzgodniona z inspektorem ochrony danych osobowych. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych – druk BRM nr 

69/2022. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych – druk 

BRM nr 69/2022. 



 

 

Ad pkt 4.  Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 

– druk nr 77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego p. Witold Fontner 

przedstawił Sprawozdanie w zakresie Wydziału: 

W zakresie wydatków bieżących w zadaniach własnych plan był 2 757 000 zł wykonanie 

2 338 000 zł są to w większości kwestie związane z zakupem artykułów biurowych tj. migawki, 

paliwo, pieczątki, zakup kwiatów, wyjazdy zagraniczne, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent 

za pralnie, opłaty za samochody.  

Wydatki zlecone to plan był 185 720 zł, wykonanie 177 920 zł i w większości są to artykuły 

biurowe, zwroty za okulary, za pranie.  

Dochody – plan był 121 000 zł, a wykonanie 150 000 zł i tu w większości wpływy są za opłaty  

za przyjęcie zaświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.  

 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za 

rok 2021 – druk nr 77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 

Łodzi za rok 2021 – druk nr 77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Ad pkt 5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2021 - 31.12.2021 – 

druk nr 78/2022. 

Dyrektor Wydziału Księgowości p. Anna Czekała poinformowała, że w Informacja o stanie 

mienia komunalnego nie ma wprost żadnej informacji znajdujących się w zakresie 

merytorycznych zainteresowań Komisji Statutowej. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Komisja odstąpiła od zapoznania się z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres od 

01.01.2021 - 31.12.2021 – druk nr 78/2022. 

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że w związku z wprowadzaniem 

sesji stacjonarnych, Komisja Statutowa tak długo jak będą no to pozwalały przepisy, będzie 

odbywała się w formie zdalnej.  

Natomiast jeżeli w porządku pojawią się punkty wymagające dłuższej dyskusji to posiedzenia 

będą zwoływane w formie stacjonarne. 



 

 

 

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 

 

 


