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Protokół nr 28/II/2018 

 
posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 21 lutego 2018 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu. 

 
 
stan Komisji   -   5 radnych, 
 
obecnych   -   5 radnych. 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 27 Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia 
Przedszkola Miejskiego nr 236 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100 i nadania 
statutu – druk nr 23/2018. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski.  

 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka powitała radnych obecnych na sali obrad, 
oraz zaproszonych gości. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym 
proponowany porządek posiedzenia. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za,”  przy braku  głosów przeciwnych  
i braku  głosów wstrzymujących się, jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokółu nr 27 posiedzenia Komisji. 

W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”,  przy braku  głosów przeciwnych i braku  
głosów wstrzymujących się przyjęła ww. protokół. 
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Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia 

Przedszkola Miejskiego nr 236 w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 100 
i nadania statutu – druk nr 23/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pani Berenika 
Bardzka przedstawiła zebranym przedmiotowy projekt uchwały (załącznik nr 4 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zadała pytanie, czy w budynku, w którym 
ma się znaleźć powyższe Przedszkole, mieści się obecnie wygasające Publiczne Gimnazjum 
nr 22 oraz Szkoła Podstawowa nr 44. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pani Berenika 
Bardzka twierdząco odpowiedziała na to pytanie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Rafał Markwant  zwracając uwagę, że budynek ten ma 
bardzo dużą powierzchnię, zadał pytanie, czy docelowo będzie on zajmowany tylko 
przez Przedszkole nr 236. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pani Berenika 
Bardzka udzieliła na to pytanie odpowiedzi przeczącej – Przedszkole zajmie jedynie 
pomieszczenia, znajdujące się na parterze tego budynku. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciw — 
nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie powyższy projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka przedstawiła zebranym pisma, które 
w ostatnim czasie skierowane zostały do Komisji. 
 
1. Pismo p. ................................ dotyczące inicjatyw uchwałodawczych w Łodzi (załącznik 
nr 5 do protokołu). 
 
2. Odpowiedź w powyższej sprawie, przygotowaną przez Radcę Prawną UMŁ p. Łukasza 
Gajewskiego (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
3. Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej z 16 lutego br. w sprawie rozważenia 
wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łodzi, w związku z opublikowaniem ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (załącznik nr 7 
do protokołu). 
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Ustalono, iż Komisja Statutowa wystąpi do Wydziału Prawnego UMŁ z prośbą 
o przedstawienie szczegółowej informacji odnośnie konkretnych zmian, które należy 
wprowadzić do Statutu Miasta Łodzi oraz w sprawie terminu, w jakim powinny one 
zostać uchwalone. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 
 


