
UCHWALA NR 11/45/18 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Eodzi. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 
w zwiqzku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastgpuje: 

5 1. W Statucie Miasta todzi, stanowiqcym zatqcznik do uchwaly Nr XLl428196 Rady 
Miejskiej w todzi  z dnia 4 wrzeinia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta todzi (Dz. Urz. Woj. 
t6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz Dz. Urz. Woj. t6dzkiego z 2014 r. poz. 371 8), 
wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) 5 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Wniosek o odwotanie przewodniczqcego lub wiceprzewodniczqcego wraz 
z uzasadnieniem winien by6 zgtoszony na piimie i wygtoszony na sesji Rady. Rozpatrzenie 
tego wniosku nastqpuje na najblizszej sesji Rady, przy czym niedotyczy to sesji 
nadzwyczajnej zwolywanej w innej sprawie."; 

2) 5 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Z inicjatywq podjecia uchwaly przez Radq mogq wystqpowad: przewodniczqcy Rady, 
komisje Rady, kluby radnych, radni, Prezydent, organy uchwatodawcze jednostek 
pomocniczych Miasta oraz - na zasadach okreilonych w odrqbnej uchwale Rady - grupa co 
najmniej 300 mieszkahc6w Miasta todzi, posiadajqcych czynne prawo wyborcze do Rady 
i wpisanych do statego rejestru wyborc6w Miasta Lodzi."; 

3) 5 10 ust. 3 - 12 uchyla siq; 

4) 5 11 ust. 2 i 3 uchyla siq; 

5) 5 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej; Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji i Komisji 
Inwentaryzacyjnej wybiera i odwoluje Rada. Wiceprzewodniczqcych Komisji Rewizyjnej; 
Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji i Komisji Inwentaryzacyjnej wybiera siq i odwoluje na 
zasadach okreilonych w ust. 1 ."; 

6) po 5 22 dodaje siq 5 22a - 5 22d w brzmieniu: 

,,§ 22a. 1. Rada powotuje Komisjq Skarg, Wniosk6w i Petycji w celu rozpatrywania skarg 
i wniosk6w oraz petycji skladanych do Rady i nalezqcych do jej wiaiciwoSci na zasadach 
i w trybie okreilonym ustawami. 

2. Rada moze zobowiqzaC Komisje do prowadzenia spraw innych niz okreilone w ust. 1. 

3. W skiad Komisji wchodzq radni, w tym przedstawiciele wszystkich klub6w. W sktad 
Komisji nie mogq wchodzid przewodniczqcy oraz wiceprzewodniczqcy Rady. 
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5 22b. 1. W zwiqzku z rozpatrywaniem i zalatwianiem skarg, wniosk6w i petycji 
przewodniczqcy Rady: 

1) prowadzi wymagane prawem rejestly; 

2) kwalifikuje wplywajqce sprawy; 

3) wystgpuje o uzupelnienie sprawy w przypadku wqtpliwoici co do kwalifikacji zarzutow; 

4) niezwlocznie nadaje bieg sprawom przez skierowanie do Komisji; 

5) zawiadamia skkadajqcego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radg; 

6) zawiadamia skladajqcego o sposobie zalatwienia sprawy przez Radq. 

2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy moze: 

1) wystgpowaC do Prezydenta i kierownik6w jednostek organizacyjnych Miasta o zlozenie 
wyjainien w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bqdi petycji; 

2) przeprowadzab w niezbgdnym zakresie postgpowanie wyjainiajqce. 

3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinig w przedmiocie zasadnoici skargi, 
wniosku lub petycji wraz z projektem uchwaky. 

5 22c. 1. Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji po otrzymaniu skargi prowadzi 
postqpowanie wyjainiajqce w sprawie, w tym w szczeg6lnoici: 

1) zapoznaje sig z wyjainieniami osoby, na kt6rq wniesiono skargq, do zarzut6w w niej 
podniesionych, 

2) zasiqga w miarq potrzeby dodatkowych wyjainieri i opinii wlaiciwych jednostek 
organizacyjnych Miasta. 

2. Komisja moze zlecib przeprowadzenie okreilonych czynnoici jednemu ze swoich 
czlonk6w. 

8 22d. 1. Czlonek Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji podlega wylqczeniu z udzialu 
w rozpoznawaniu skargi, jezeli jej przedmiot dotyczy praw i obowipk6w jego lub jego 
malionka, krewnych lub powinowatych. 

2. Czlonek Komisji na wniosek skladajqcego lub z wlasnej inicjatywy moie by6 
wylqczony od udzialu w rozpoznawaniu skargi, jezeli zachodzq okolicznoici mogqce 
wywolaC wqtpliwoici co do jego bezstronnoici. 

3 . 0  wylqczeniu czlonka z udziah w rozpoznawaniu skargi rozstrzyga Komisja. 

4. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje sig odpowiednio do rozpatrywania wniosk6w lub petycji."; 

7) 5 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I. Radni mogq tworzyC kluby radnych. Radny moze nalezef tylko do jednego klubu."; 

8) 5 27 ust. 1 uchyla sig; 

9) 5 29 uchyla sig; 

10) 5 38 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 38. Informacje o dzialalnoici Prezydenta w okresie miedzy sesjami Rady przekazywane 
sq przewodniczqcemu Rady."; 
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1 I)  5 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I. Prezydent i Wiceprezydenci, kierownicy jednostek organizacyjnycb Urzqdu Miasta, 
kierownicy miejskich stuzb, inspekcji i strazy, kierownicy innych jednostek organizacyjnych 
Miasta, prezesi sp6tek z udzialem Miasta, sp6lek bandlowych z udziatem miejskich os6b 
prawnych oraz kierownicy miejskich zaklad6w i przedsiqbiorstw zobowiqzani sq udzielaC 
przewodniczqcemu Rady, komisjom oraz radnym pomocy wrealizacji ich zadari. 
W szczeg6lnoSci, na zqdanie komisji, majq obowiqzek uczestniczyC w ich posiedzeniach, 
udzielajqc informacji oraz wyjainien."; 

12) 5 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Przepis ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotyczy udostqpniania dokument6w lub udzielania 
informacji Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosk6w i Petycji."; 

13) 5 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I. Kazdy ma prawo dostqpu do dokument6w dotyczqcych wykonywania przez Miasto 
zadan publicznych."; 

14) 5 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I. Dokumenty udostqpnia siq na wniosek zainteresowanego ztozony w kom6rce 
organizacyjnej Urzqdu Miasta lub miejskiej jednostce organizacyjnej."; 

15) 5 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wniosek moze by6 zlozony pisemnie, ustnie do protokolu lub ustnie, gdy zqdany 
dokument moze by6 udostqpniony niezwtocznie."; 

16) 5 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Wniosek pisemny powinien zawiera6 jasno sprecyzowane zqdanie oraz dane 
umozliwiajqce kontakt z wnioskodawcq (adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej)."; 

17) 5 64 ust. 2 uchyla siq. 

5 2 . W  Regulaminie Pracy Rady Miejskiej wtodzi,  stanowiqcym zalqcznik 
nr 7 do Statutu Miasta todzi, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) 5 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) sprawozdanie z wykonania uchwat Rady i z dziatalnoici Prezydenta oraz 
przewodniczqcego Rady w okresie miqdzy sesjami;"; 

2) 5 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. W przypadku uchybienia przepisom ust. 1 i 2 Rada moze zadecydowaC o odroczeniu 
sesji, wyznaczajqc nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moze by6 zgloszony 
tylko przed powolaniem Komisji Uchwal i Wniosk6w. Radnych obecnych uznaje siq za 
powiadomionych."; 

3) 5 7 ust. 2 uchyla siq; 
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4) 5 9 ust. 3 i 4 uchyla siq; 

5) 13 ust. 2 pkt 3 uchyla siq; 

6) 5 21a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,I. Podejmujqc uchwakq o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta todzi, Odznaki ,,Za 
Zashgi dla Miasta todzi" oraz przyznaniu Nagrody Miasta todzi, Rada, po zapoznaniu siq 
z opiniq Komisji Nagr6d i Odznaczeli dotyczqcq wszystkich kandydatbw, ustala liczbq os6b, 
kt6rym ma by6 nadane Honorowe Obywatelstwo, Odznaka lub przyznana Nagroda, 
a nastqpnie gkosuje za pomocq urzqdzenia elektronicznego."; 

7) 27 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 27. W sklad Rady wchodzq nastqpujqce komisje stale: 

1) Komisja Budzetu Obywatelskiego; 

2) Komisja Edukacji; 

3) Komisja Finansbw, Budzetu i Polityki Podatkowej; 

4) Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej; 

5) Komisja Inwentaryzacyjna; 

6) Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta; 

7) Komisja Kultury; 

8) Komisja Ladu Spoleczno-Prawnego; 

9) Komisja Nagr6d i Odznaczeli; 

10) Komisja Ochrony ~rodowiska; 

11) Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury; 

12) Komisja Promocji Miasta i Wsp6lpracy Zagranicznej; 

13) Komisja Rewizyjna; 

14) Komisja Rozwoju i Dzialalno6ci Gospodarczej; 

15) Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji; 

16) Komisja Sportu i Rekreacji; 

17) Komisja Statutowa; 

18) Komisja Transportu i Ruchu Drogowego; 

19) Komisja Zdrowia i Opieki Spolecznej."; 

8) 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W czasie nieobecnoici przewodniczqcego komisji zastepuje go wiceprzewodniczqcy. 
W innych przypadkach wiceprzewodniczqcy moze zastqpowai przewodniczqcego komisji 
z jego upowaznienia."; 

9) 31a uchyla siq; 

10) $ 32 otrzymuje brzmienie: 
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,,§ 32. 1. Informacjq o odpowiedziach na zlozone interpelacje i zapytania Prezydent lub 
upowazniona przez niego osoba przedstawia na najblizszej sesji Rady. 

2. Radny, kt6ry uzna odpowiedi na swojq interpelacjq tub zapytanie za niewystarczajqcq, 
moze zazqdaf dyskusji nad przedmiotem i sposobem zakatwienia interpelacji lub zapytania. 
Dyskusja odbywa siq bezpobrednio po informacji o odpowiedziach na ztozone interpelacje 
i zapytania. 

3. Odpowiedi na interpelacjq bqdi zapytanie moze by6 przedmiotem stanowiska Rady. Do 
jego podjqcia nie jest wymagana zmiana porzqdku obrad; projekt sklada siq na p i h i e .  Przepis 

23 stosuje siq odpowiednio". 

3. Uchwala w chodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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