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DPr-BRM-II.0012.15.22.2022 

 

 

Protokół Nr 91/XII/2022 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 6 grudnia 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  7 radnych 

obecnych   -  7 radnych 

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 skargi 
nr 101 z 2022 r.  

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 105 z 2022 r.  

4. Sprawy różne i wniesione. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 
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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 poszerzony 

o 2 punkty.  

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 101 z 2022 r.  

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 105 z 2022 r.  

4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku 
nr 114 z 2022 r.  

5. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 116 z 2022 r.  

6. Sprawy różne i wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

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 
skargi nr 101 z 2022 r.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.101.2022) 

Radny p. Kamil Deptuła poinformował, że skarga była rozpatrywana na ostatnim 

posiedzeniu, ale po przeprowadzeniu dodatkowej analizy prawnej okazało się, że Rada 

Miejska w Łodzi nie posiada kompetencji do jej rozpatrzenia i należy przekazać wg 

właściwości. 

Zaproponował uchylenie przyjętego przez Komisję w dniu 30 listopada 2022 r. projektu 

w sprawie skargi na działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego- Łódź Sp.z o.o.  
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Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

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

głosów „wstrzymuj ących się” , uchyliła przyjęty w dniu 30 listopada 2022 r. projekt 

uchwały. 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 

Łódź Sp. z o.o. skargi na działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź 

Sp. z o.o. - druk BRM nr 211/2022.  

 

Do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. polegająca na braku udzielenia odpowiedzi na skargę 

na pracownika Spółki. Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego rada gminy rozpatruje skargi dotyczące zadań i działalności 

wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 tego przepisu. Natomiast spółki 

komunalne działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), a na podstawie art. 382 § 1 powyższej 

ustawy rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. To do kompetencji rady nadzorczej spółki należy zatem 

rozpatrywanie skarg na działalność spółki. Z powyższych względów Rada Miejska w Łodzi 

nie jest organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej skargi. Kodeks postępowania 

administracyjnego przewiduje w art. 231, że jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest 

właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie siedmiu dni, przekazać go właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie 

o tym Skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.  

W tym stanie rzeczy, Rada Miejska w Łodzi przekazuje skargę Radzie Nadzorczej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.  według właściwości. 

 

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

głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 105 z 2022 r.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.105.2022) 

Radny p. Kamil Deptuła poinformował, że analogicznie jak w przypadku poprzedniego 

punktu, skarga była rozpatrywana na ostatnim posiedzeniu, ale po przeprowadzeniu 

dodatkowej analizy prawnej okazało się, że Rada Miejska w Łodzi nie posiada kompetencji 

do jej rozpatrzenia i należy przekazać wg właściwości. 

Zaproponował uchylenie przyjętego przez Komisję w dniu 30 listopada 2022 r. projektu 

w sprawie skargi na działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego- Łódź Sp.z o.o.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

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

głosów „wstrzymuj ących się” , uchyliła przyjęty w dniu 30 listopada 2022 r. projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - 

Łódź Sp. z o.o. skargi na działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. 

z o.o. - druk BRM nr 212/2022. 

 

Do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. dotycząca nieprawidłowego funkcjonowania linii 

autobusowej Z13 z Placu Dąbrowskiego. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego rada gminy rozpatruje skargi dotyczące zadań i działalności wójta 

(burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 tego przepisu. Natomiast spółki komunalne działają 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), a na podstawie art. 382 § 1 powyższej ustawy rada 
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nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. To do kompetencji rady nadzorczej spółki należy zatem rozpatrywanie skarg na 

działalność spółki. Z powyższych względów Rada Miejska w Łodzi nie jest organem 

właściwym do rozpatrzenia niniejszej skargi. 

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 231, że jeżeli organ, 

który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, 

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

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

W tym stanie rzeczy, Rada Miejska w Łodzi przekazuje skargę Radzie Nadzorczej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.  według właściwości. 

 

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 
wniosku nr 114 z 2022 r.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.114.2022) 

Radny p. Kamil Deptuła poinformował, że w dniu 4 listopada 2022 r. do Rady Miejskiej 

w Łodzi wpłynął wniosek. Ponieważ z treści wniosku nie wynikało jednoznacznie, co jest 

jego przedmiotem, Wnioskodawca pismem z dnia 16 listopada 2022 r. został wezwany do 

sprecyzowania przedmiotu swojego pisma w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia go 

bez rozpoznania. W zakreślonym terminie do Rady Miejskiej w Łodzi  nie wpłynęła 

odpowiedź na powyższe wezwanie. 

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), jeżeli 

z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się 

wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 

spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Przepis ten ma zastosowanie 

w przypadku wniosku, o którym mowa na wstępie, ponieważ wnoszący nie usunął braków 

pisma. 

W tym stanie rzeczy wniosek należy pozostawić bez rozpoznania.  
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Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie - druk BRM 

nr 216/2022. 

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

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

 

Ad pkt 5. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 116 z 2022 r.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.116.2022) 

Radny p. Kamil Deptuła poinformował, ze w dniu 5 grudnia 2022 r. do Rady Miejskiej 

w Łodzi wpłynęła skarga na działania Prezydenta Miasta Łodzi. Ponieważ Skarżąca nie 

wskazała adresu, w niniejszej sprawie zastosować należy § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 

skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46),  zgodnie z którym skargi i wnioski niezawierające 

adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.  

W tym stanie rzeczy skargę należy pozostawić bez rozpoznania.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie - druk BRM 

nr 217/2022. 

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

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

 

Ad pkt 6. Sprawy różne i wniesione. 
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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. 

 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła podziękował za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

Sylwia Woźniak-Taczała            Kamil Deptuła 


