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DPr-BRM-II.0012.15.2.2023 
 
 

Protokół Nr 94/II/2022 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 lutego 2023 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. Przyjęcie protokołu nr 88/XI/22 z 8 listopada 2022 r. 

3. Przyjęcie protokołu nr 89/XI/22 z 15 listopada 2022 r. 

4. Przyjęcie protokołu nr 90/XI/22 z  30 listopada 2022 r. 

5. Przyjęcie protokołu nr 91/XII/22 z  6 grudnia 2022 r. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łodzi na 

2023 rok. 

7. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Łodzi za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

8. 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  

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku. 

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

„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia.  

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 88/XI/22 z 8 listopada 2022 r. 
 
Komisja przyjęła protokół nr 88/XI/22 z 8 listopada 2022 r. 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 

0 głosów.  

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu nr 89/XI/22 z 15 listopada 2022 r. 

Komisja przyjęła protokół nr 89/XI/22 z 15 listopada 2022 r. 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 

0 głosów.  

 

Ad pkt 4. Przyjęcie protokołu nr 90/XI/22 z  30 listopada 2022 r. 

Komisja przyjęła protokół nr 90/XI/22 z 30 listopada 2022 r. 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 

0 głosów.  

 

Ad pkt 5. Przyjęcie protokołu nr 91/XII/22 z  6 grudnia 2022 r. 

Komisja przyjęła protokół nr 91/XII/22 z 6 grudnia 2022 r. 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 

0 głosów.  
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Ad pkt 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Łodzi na 2022 rok. 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił plan pracy Komisji: 

1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących skarg. 

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących wniosków. 

3. Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących petycji. 

4. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków Komisji. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do sprawy. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie plan pracy Komisji: 

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

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

 

Ad pkt 7. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Łodzi za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Skład osobowy Komisji na dzień 01.01.2022 r. przedstawiał się następująco: 

1. p. Kamil Deptuła 

2. p. Kamil Jeziorski 

3. p. Damian Raczkowski 

4. p. Ewa Bujnowicz-Zelt 

5. p. Michał Olejniczak 

6. p. Robert Pawlak 

7. p. Sylwester Pawłowski 

 

W trakcie roku 2022 skład osobowy Komisji uległ następującej zmianie: 
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Na podstawie uchwały Nr LIX/1787/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2022 r. 

w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi odwołano ze składu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radną p. Ewę Bujnowicz-Zelt oraz powołano do składu 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego p. Mikołaja Stefanowskiego. 

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Komisja odbyła 23 posiedzenia. 

Protokoły posiedzeń Komisji były przyjmowane jednomyślnie.  

 

II. Zasady pracy Komisji 

Komisja działa według następujących zasad: 

1) Zakres zadań oraz przedmiot działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określają 

przepisy zawarte w:  

   - art. 63 Konstytucji RP 

- dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego - postępowanie w spawie skarg 

i wniosków, 

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania 

i rozpatrywania skarg i wniosków. 

- Ustawie z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach 

- § 22 a - § 22 d Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, 

poz. 2860, z 2014 r. poz. 3718, z 2018 r. poz. 6904 oraz z 2019 r. poz. 5106) 

2) Zasady i tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określają przepisy zawarte w § 22 a 

- § 22 d Statutu Miasta Łodzi oraz § od 29 do§ 31 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej. 

 

III. Metoda pracy Komisji 

Na posiedzeniach zwołanych w czasie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku 

Komisja rozpatrywała sprawy zgodnie z § 22a Statutu Miasta Łodzi. Plan pracy komisji 

to przede wszystkim rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji składanych do Rady Miejskiej 

w Łodzi. Poszczególne zagadnienia referowali członkowie Komisji, którzy wcześniej 

zadeklarowali gotowość szczegółowego zbadania określonej sprawy, a wyjaśnień udzielali 

Prezydent Miasta, Dyrektorzy Wydziałów oraz zaproszeni goście. Po opracowaniu projektów 

stanowisk radni referujący przedstawiali je na posiedzeniu Komisji, a po przyjęciu przez 

Komisję – były przedkładane Radzie Miejskiej.  
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IV.  Rozpatrywanie skarg i wniosków  

Do Komisji Skarg Wniosków i Petycji wpłynęło, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022: 

- 123 skargi (w tym 15 wniosków), 11 spraw zostało pozostawionych bez rozpoznania 

z uwagi na braki formalne, 9 skarg/wniosków zostało przekazanych wg właściwości, 2 skargi 

zostały wycofane, 4 sprawy są w toku;   

- 12 petycji. 

 
Komisja była projektodawcą  148 uchwał. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do Sprawozdania. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie Sprawozdanie z prac Komisji: 

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

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

 

Ad pkt 8. Sprawy różne i wniesione. 

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. 

Radny p. Kamil Jezioski zgłosił problem dotyczący udzielenia wyjaśnień Komisji na skargę. 

Przewodniczący Komisji zapewnił, że zajmie się tą sprawą.  

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

Sylwia Woźniak-Taczała           Kamil Deptuła 

 


