
DPr-BRM-II.0012.11.6.2018 
Protokół nr 32/IX/2018 

 
posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 7 września 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 projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu zmiany 
Statutu Miasta Łodzi – druk BRM nr 137/2018. 

2. 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. 
 
 
Komisja jednomyślnie przyjęła porządek obrad. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu zmiany 

Statutu Miasta Łodzi – druk BRM nr 137/2018. 

 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka przedstawiła zebranym zaktualizowany 
projekt uchwały – uwzględniający zmiany, zaakceptowane przez Komisję podczas 
posiedzenia w dn. 3 września br. (załącznik nr 4 do protokołu). Pani Przewodnicząca 
zaproponowała następnie, by Komisja w dniu dzisiejszym przeanalizowała wszystkie zapisy 
zawarte w tym projekcie. Komisja mogłaby następnie przyjąć ten projekt i skierować 
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do Przewodniczącego Rady Miejskiej, z prośbą o uwzględnienie go w porządku najbliższej 
sesji, w dniu 19 września br. Ponieważ jednak projekt należałoby uzupełnić jeszcze 
o regulacje dotyczące trybu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM, Komisja 
Statutowa powinna zebrać się przed najbliższą sesją jeszcze raz i przyjąć autopoprawkę 
do projektu – zawierającą powyższe regulacje. 
 
Zebrani zaakceptowali zaproponowany przez panią Przewodniczącą sposób procedowania 
powyższego projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zwróciła uwagę, że do rozstrzygnięcia 
pozostaje jeszcze kwestia kształtu uzasadnienia do projektu uchwały. Pani Przewodnicząca 
poprosiła o opinię, czy uzasadnienia tego nie powinno się rozbudować – tak, aby odnosiło się 
ono do każdej z zaproponowanej poprawki do Statutu Miasta Łodzi. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski odnosząc się do powyższej kwestii, 
wyraził pogląd, że uzasadnienie do projektu uchwały powinno być zwięzłe. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zaproponowała w związku z tym 
pozostawienia tego uzasadnienia w obecnym kształcie. 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
 
Komisja przystąpiła następnie do analizy poszczególnych punktów przedmiotowego projektu 
uchwały. 
 
§ 1 pkt 1 – odnoszący się do § 7 ust. 4 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Ustalono, że § 7 ust. 4 Statutu posiadać będzie następujące brzmienie: 
„§ 7 ust. 4. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wraz 
z uzasadnieniem winien być zgłoszony na piśmie i wygłoszony na sesji Rady. Rozpatrzenie 
tego wniosku następuje na najbliższej sesji Rady, przy czym nie dotyczy to sesji 
nadzwyczajnej zwoływanej w innej sprawie.” 
 
§ 1 pkt 2 – odnoszący się do § 10 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Komisja ustaliła, że przepis ten mieć będzie następujące brzmienie: 
„§ 10 ust. 2. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować: przewodniczący 
Rady, komisje Rady, kluby radnych, radni, Prezydent, organy uchwałodawcze jednostek 
pomocniczych Miasta oraz – na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady – grupa co 
najmniej 300 mieszkańców Miasta Łodzi, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady 
i wpisanych do stałego rejestru wyborców Miasta Łodzi.” 
 
§ 1 pkt 3-12, odnoszące się do § 10 ust. 3-12 Statutu. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 
Elżbieta Staszyńska zaproponowała, by Komisja zarekomendowała w projekcie uchwały 
uchylenie w całości § 10 ust. 3 – 12 Statutu Miasta Łodzi. Uzasadniając tę propozycję, pani 
Dyrektor stwierdziła, iż Wydział Prawny UMŁ przygotowywuje aktualnie projekt uchwały 
dotyczący zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zwrócił uwagę, że projekt ten 
powinien zostać szybko podjęty przez Radę Miejską – tak, aby nie było wątpliwości, dlaczego 
przepisy odnoszące się do tego zagadnienia wykreślane są ze Statutu Miasta Łodzi. 
Pan radny zgłosił w związku z tym wniosek, by Komisja zaproponowała w projekcie uchwały 
w sprawie projektu zmiany do Statutu Miasta Łodzi uchylenie § 10 ust. 3 – 12 Statutu, 
występując jednocześnie do Wydziału Prawnego UMŁ z prośbą o pilne przygotowanie 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącego zasad obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej – spełniającego wymogi określone w art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie 
gminny. W ww. wystąpieniu Komisji należałoby też zastrzec, iż powyższa uchwała powinna 
być podjęta przez Radę Miejską do końca obecnej kadencji samorządowej. 
 
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował nikt, 
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem tę propozycję – ustalono, iż w projekcie uchwały znajdzie się zapis 
dotyczący uchylenia § 10 ust. 3 – 12 Statutu Miasta Łodzi. 
 
§ 1 pkt 13 – odnoszący się do uchylenia § 11 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi. 
 
W związku z faktem, że kwestie związane z przeprowadzaniem głosowań radnych reguluje 
obecnie ustawa o samorządzie gminnym, Komisja zgodziła się z zasadnością uchylenia 
powyższego przepisu. 
 
§ 1 pkt 14 – odnoszące się do § 11 ust. 3 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Zwracając uwagę, że kwestie publikacji wyników głosowań radnych reguluje ustawa 
o samorządzie gminnym, Komisja postanowiła zaproponować w projekcie uchwały uchylenie 
§ 11 ust. 3 Statutu. 
 
§ 1 pkt 15 – odnoszący się do § 16 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się z zawartą w projekcie uchwały propozycją, by § 16 ust. 2 Statutu 
posiadał brzmienie: 
„§ 16 ust. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
i Komisji Inwentaryzacyjnej wybiera i odwołuje Rada. Wiceprzewodniczących Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Inwentaryzacyjnej wybiera się 
i odwołuje na zasadach określonych w ust. 1.” 
 
§ 1 pkt 16 – odnoszący się do § 25 ust. 1 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Ustalono, że przepis § 25 ust. 1 Statutu posiadać będzie brzmienie: 
„§ 25 ust. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Radny może należeć tylko do jednego 
klubu.” 
 
§ 1 pkt 17 – odnoszący się do § 27 ust. 1 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się z zasadnością propozycji uchylenia ww. przepisu – w związku z faktem, 
iż tryb kierowania przez radnych interpelacji do Prezydenta Miasta uregulowany już został 
w drodze ustawy. 
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§ 1 pkt 18 – odnoszący się do § 29 Statutu Miasta Łodzi. 
 
W związku z faktem, że kwestia udostępniania dokumentów i udzielania informacji 
i wyjaśnień radnym uregulowana została w sposób szczegółowy w drodze ustawy, Komisja 
zgodziła się z propozycją zawartą w projekcie uchwały, zakładającą uchylenie § 29 Statutu 
Miasta Łodzi. 
 
§ 1 pkt 19 – zakładający uchylenie § 38 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Komisja postanowiła zaproponować zachowanie § 38 Statutu w brzmieniu: 
„§ 38. Informacje o działalności Prezydenta w okresie między sesjami Rady przekazywane są 
przewodniczącemu Rady.” 
 
§ 1 pkt 20 – odnoszący się do § 41 ust. 1 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Ustalono, że Komisja zaproponuje następujące brzmienie tego przepisu: 
„§ 41 ust. 1. Prezydent i Wiceprezydenci, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu 
Miasta, kierownicy miejskich służb, inspekcji i straży, kierownicy innych jednostek 
organizacyjnych Miasta, prezesi spółek z udziałem Miasta, spółek handlowych z udziałem 
miejskich osób prawnych oraz kierownicy miejskich zakładów i przedsiębiorstw zobowiązani 
są udzielać przewodniczącemu Rady, komisjom oraz radnym pomocy w realizacji ich zadań. 
W szczególności, na żądanie komisji, mają obowiązek uczestniczyć w ich posiedzeniach, 
udzielając informacji oraz wyjaśnień.” 
 
§ 1 pkt 21 – odnoszący się do § 41 ust. 4 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się z zawartą w projekcie uchwały rekomendacją nadania następującego 
brzmienia temu przepisowi.: 
„§ 41 ust. 4. Przepis ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotyczy udostępniania dokumentów lub udzielania 
informacji Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.” 
 
§ 1 pkt 22 – odnoszący się do § 58 ust. 1 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Komisja zaaprobowała znajdującą się w projekcie uchwały następującą propozycję brzmienia 
ww. przepisu: 
„§ 58 ust. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania 
przez Miasto zadań publicznych.” 
 
§ 1 pkt 23 – odnoszący się do § 59 ust. 1 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Zebrani zaakceptowali zawartą w projekcie uchwały następującą propozycję brzmienia 
powyższego przepisu: 
„§ 59 ust. 1. Dokumenty udostępnia się na wniosek zainteresowanego złożony w komórce 
organizacyjnej Urzędu Miasta lub miejskiej jednostce organizacyjnej.” 
 
§ 1 pkt 24 – odnoszący się do § 59 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Komisja zaakceptowała znajdującą się w projekcie uchwały następującą propozycję 
brzmienia § 59 ust. 2 Statutu: 
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„§ 59 ust. 2. Wniosek może być złożony pisemnie, ustnie do protokołu lub ustnie, gdy żądany 
dokument może być udostępniony niezwłocznie.” 
 
§ 1 pkt 25 – odnoszący się do § 59 ust. 3 Statutu Miasta Łodzi. 
 
Postanowiono, że Komisja zaproponuje następujące brzmienie tego przepisu: 
„§ 59 ust. 3. Wniosek pisemny powinien zawierać jasno sprecyzowane żądanie oraz dane 
umożliwiające kontakt z wnioskodawcą (adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).” 
 
§ 1 pkt 26 – zakładający uchylenie § 64 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi. 
 
W związku z faktem, że wprowadzenie odpłatności jako zasady jest sprzeczne z aktualnie 
obowiązującą ustawą o dostępie do informacji publicznej, Komisja zgodziła się z zasadnością 
uchylenia powyższego przepisu. 
 
§ 2 pkt 1 – odnoszący się do § 2 ust. 3 pkt 2 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja podtrzymała zawartą w projekcie uchwały propozycję, by przepis powyższy posiadał 
brzmienie: 
„§ 2 ust. 3 pkt 2) sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i z działalności Prezydenta oraz 
przewodniczącego Rady w okresie między sesjami;” 
 
§ 2 pkt 2 – odnoszący się do § 4 ust. 4 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się ze znajdującą się w projekcie uchwały propozycją następującego 
brzmienia § 4 ust. 4 Regulaminu: 
„§ 4 ust. 4. W przypadku uchybienia przepisom ust. 1 i 2 Rada może zadecydować 
o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może 
być zgłoszony tylko przed powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków. Radnych obecnych 
uznaje się za powiadomionych.” 
 
§ 2 pkt 3 – zakładający uchylenie § 7 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się z zasadnością propozycji uchylenia powyższego przepisu – w związku 
z faktem, iż prowadzenie obrad Rady przy drzwiach zamkniętych byłoby sprzeczne z ustawą 
o samorządzie gminnym. 
 
§ 2 pkt 4 – przewidujący uchylenie § 9 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Ponieważ treść przepisu zawartego obecnie w § 9 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Miejskiej 
w Łodzi ma zostać przeniesiona do § 4 ust. 4 Regulaminu, Komisja zgodziła się z zasadnością 
propozycji jego uchylenia. 
 
§ 2 pkt 5 – zakładający uchylenie § 9 ust. 4 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się, iż przepis ten należy uchylić – ponieważ nie jest on zgodny z ustawą 
o samorządzie gminnym. 
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§ 2 pkt 6 – proponujący zmianę treści § 12 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Miejskiej 
w Łodzi. 
 
Komisja postanowiła wykreślić z § 2 projektu uchwały pkt 6 – pozostawiając § 12 ust. 1 
Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi w brzmieniu dotychczasowym. 
 
§ 2 pkt 7 – zakładający uchylenie § 13 ust. 2 pkt 3 Regulaminu pracy Rady Miejskiej 
w Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się z zasadnością propozycji uchylenia powyższego przepisu – uznając, iż 
jego wykreślenie jest uzasadnione niedopuszczalnością ograniczenia jawności działalności 
Rady Miejskiej. 
 
§ 2 pkt 8 – zakładający uchylenie § 15 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja podjęła decyzję o wykreśleniu z § 2 projektu uchwały pkt 8 – pozostawiając 
w związku z tym § 15 ust. 3 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi w brzmieniu 
dotychczasowym. 
 
§ 2 pkt 9 – odnoszący się do § 18 ust. 5 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Postanowiono wykreślić z § 2 projektu uchwały pkt 9 – pozostawiając § 18 ust. 5 Regulaminu 
pracy Rady Miejskiej w Łodzi w dotychczasowym brzmieniu. 
 
§ 2 pkt 10 – odnoszący się do § 21a ust. 1 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się z zasadnością zawartej w projekcie uchwały propozycji następującego 
brzmienia § 21a ust. 1 Regulaminu: 
„§ 21a ust. 1. Podejmując uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi, 
Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” oraz przyznaniu Nagrody Miasta Łodzi, Rada, 
po zapoznaniu się z opinią Komisji Nagród i Odznaczeń dotyczącą wszystkich kandydatów, 
ustala liczbę osób, którym ma być nadane Honorowe Obywatelstwo, Odznaka lub przyznana 
Nagroda, a następnie głosuje za pomocą urządzenia elektronicznego.” 
 
§ 2 pkt 11 – odnoszący się do § 27 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
W wyniku dyskusji ustalono, że Komisja zaproponuje w projekcie uchwały następujące 
brzmienie § 27 Regulaminu: 
„§ 27. W skład Rady wchodzą następujące komisje stałe: 
1) Komisja Budżetu Obywatelskiego; 
2) Komisja Edukacji; 
3) Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej; 
4) Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej; 
5) Komisja Inwentaryzacyjna  
6) Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta; 
7) Komisja Kultury; 
8) Komisja Ładu Społeczno-Prawnego; 
9) Komisja Nagród i Odznaczeń; 
10) Komisja Ochrony Środowiska; 
11) Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury; 
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12) Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej; 
13) Komisja Rewizyjna; 
14) Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej; 
15) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
16) Komisja Sportu i Rekreacji; 
17) Komisja Statutowa; 
18) Komisja Transportu i Ruchu Drogowego; 
19) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej.” 
 
§ 2 pkt 12 – odnoszący się do § 30 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja zgodziła się z zawartą w projekcie uchwały propozycją następującego brzmienia 
tego przepisu: 
„§ 30 ust. 2. W czasie nieobecności przewodniczącego komisji zastępuje go 
wiceprzewodniczący. W innych przypadkach wiceprzewodniczący może zastępować 
przewodniczącego komisji z jego upoważnienia.” 
 
§ 2 pkt 13 – zakładający uchylenie § 31a Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Radni zgodzili się z propozycją wykreślenia § 31a z Regulaminu pracy Rady Miejskiej 
w Łodzi – uznając, że w związku z powołaniem Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zasadne 
jest uchylenie przepisu, określającego dotychczasowy tryb procedowania skarg przez Radę 
Miejską. 
 
§ 2 pkt 14 – odnoszący się do § 32 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
W wyniku dyskusji ustalono, że Komisja zgłosi w projekcie uchwały propozycję 
następującego brzmienia § 32 Regulaminu: 
„§ 32 ust. 1. Informację o odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania Prezydent lub 
upoważniona przez niego osoba przedstawia na najbliższej sesji Rady. 
2. Radny, który uzna odpowiedź na swoją interpelację lub zapytanie za niewystarczającą, 
może zażądać dyskusji nad przedmiotem i sposobem załatwienia interpelacji lub zapytania. 
Dyskusja odbywa się bezpośrednio po informacji o odpowiedziach na złożone interpelacje 
i zapytania. 
3. Odpowiedź na interpelację bądź zapytanie może być przedmiotem stanowiska Rady. 
Do jego podjęcia nie jest wymagana zmiana porządku obrad; projekt składa się na piśmie. 
Przepis § 23 stosuje się odpowiednio.” 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka poddała na koniec pod głosowanie wniosek 
dotyczący przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu zmiany 
Statutu Miasta Łodzi – druk BRM nr 137/2018 – w brzmieniu uzgodnionym przez Komisję. 
 
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowały 2 osoby, przeciw — nikt, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
 
 



 8

Ad. 2. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Ustalono na koniec, że kolejne posiedzenie Komisji przeprowadzone zostanie w dniu 
17 września br. (początek – godz. 8.30). W trakcie tego posiedzenia Komisja przyjmie 
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi, 
zawierającą regulacje dotyczące trybu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Łodzi.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 
 


