
DPr-BRM-II.0012.11.7.2018 
Protokół nr 33/IX/2018 

 
posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 17 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 protokółu posiedzenia nr 31 Komisji. 

2. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi – druk BRM nr 137/2018. 

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 porządek obrad. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokółu nr 31 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. Przyjęcie autopoprawki do 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 projekt regulacji, 
określających zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Łodzi (załącznik nr 4 do protokołu).  
 
W wyniku dyskusji, Komisja postanowiła zaproponować następujące brzmienie przepisów, 
regulujących tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 
 
„§ 1. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania skarg 
i wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach 
i w trybie określonym ustawami. 
2. Rada może zobowiązać Komisję do prowadzenia spraw innych niż określone w ust. 1. 
3. W skład Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W skład 
Komisji nie mogą wchodzić przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady. 
 
§ 2. 1. W związku z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków i petycji 
przewodniczący Rady: 
1) prowadzi wymagane prawem rejestry; 
2) kwalifikuje wpływające sprawy; 
3) występuje o uzupełnienie sprawy w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów; 
4) niezwłocznie nadaje bieg sprawom przez skierowanie do Komisji; 
5) zawiadamia składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę; 
6) zawiadamia składającego o sposobie załatwienia sprawy przez Radę. 
2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może: 
1) występować do Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta o złożenie 
wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji; 
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. 
3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię w przedmiocie zasadności skargi, 
wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. 
 
§ 3. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po otrzymaniu skargi prowadzi postępowanie 
wyjaśniające w sprawie, w tym w szczególności: 
1) zapoznaje się z wyjaśnieniami osoby, na którą wniesiono skargę, do zarzutów w niej 
podniesionych, 
2) zasięga w miarę potrzeby dodatkowych wyjaśnień i opinii właściwych jednostek 
organizacyjnych Miasta. 
2. Komisja może zlecić przeprowadzenie określonych czynności jednemu ze swoich 
członków. 
 
§ 4. 1. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlega wyłączeniu z udziału 
w rozpoznawaniu skargi, jeżeli jej przedmiot dotyczy praw i obowiązków jego lub jego 
małżonka, krewnych lub powinowatych. 
2. Członek Komisji na wniosek składającego lub z własnej inicjatywy może być wyłączony 
od udziału w rozpoznawaniu skargi, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać 
wątpliwości co do jego bezstronności. 
3. O wyłączeniu członka z udziału w rozpoznawaniu skargi rozstrzyga Komisja. 
4. Przepisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosków lub petycji.” 
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski ocenił, że byłoby zasadne, gdyby 
Komisja zaproponowała w swojej autopoprawce wpisanie powyższych przepisów do Statutu 
Miasta Łodzi, jako §§ 22a – 22d. 
 
Zebrani zgodzili się z tą sugestią. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zaproponowała następnie, by Komisja 
przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu 
zmiany Statutu Miasta Łodzi – druk BRM nr 137/2018. Autopoprawka ta polegałaby 
na tym, że w § 1 projektu uchwały, po pkt 5, dodany zostałby pkt 5a – zakładający 
wprowadzenie do Statutu Miasta Łodzi, po § 22, §§ 22a – 22d, zawierających regulacje 
dotyczące trybu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łodzi.  
 
Za przyjęciem powyższej autopoprawki do projektu uchwały głosowały 4 osoby, przeciw — 
nikt, nikt te ż nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc przedmiotową autopoprawkę. 
 
 
Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Nie zgłoszono wniosków. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 


