
DPr-BRM-II.0012.11.8.2018 
Protokół nr 34/X/2018 

 
posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 8 października 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 protokółów posiedzeń nr 32 i 33 Komisji. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie szczegółowych zasad 
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 
formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty – druk BRM 
nr 167/2018. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwały 
w sprawach nadania statutów osiedlom – druk nr 305/2018. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydłużenia 
kadencji rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli – druk nr 306/2018. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym 
„Widzew” w Łodzi – druk nr 307/2018. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia 
Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem Miejskim 
nr 94 w Łodzi przy ul. Janosika 136 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Łodzi 
przy ul. Janosika 136 i nadania statutu – druk nr 310/2018. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
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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 3 głosami „za,”  przy braku  głosów przeciwnych  
i braku  głosów wstrzymujących się, jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołów posiedzeń nr 32 i 33 Komisji. 

 

W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”,  przy braku  głosów przeciwnych i braku  
głosów wstrzymujących się przyjęła ww. protokoły. 
 
 
Ad. 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie szczegółowych 

zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty – druk BRM nr 167/2018. 

 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka przedstawiła zebranym powyższy projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi (załącznik nr 4 do protokołu).  
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski ocenił, że należałoby skrócić tytuł 
tego projektu uchwały – pan radny zaproponował w związku z tym, by tytuł ten posiadał 
brzmienie: „w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych.” Zapis, który obecnie umieszczony jest w tytule projektu mógłby 
natomiast znaleźć się w § 1 załącznika do projektu, zawierającego szczegółowe zasady 
wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. W § 1 załącznika znalazłby się 
w związku z tym zapis o treści następującej: „§ 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, w tym zasady tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 
formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.” 
 
Zebrani zgodzili się z tą sugestią. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zaproponował ponadto, by w § 7 
załącznika nie przytaczać tytułu aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” – gdyż w przypadku zmiany tego rozporządzenia zajdzie również 
konieczność nowelizowania uchwały. W § 7 załącznika można by umieścić w związku z tym 
następujący zapis: „§ 7. Projekt uchwały powinien być zredagowany w sposób zgodny 
z powszechnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad techniki prawodawczej.”  
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Pan radny zwrócił też uwagę, że w § 14 pkt 1 oraz w § 16 pkt, gdzie mowa jest o „weryfikacji 
listy, o której mowa w § 12 pkt 1,” cyfrę: „1” powinno się zastąpić cyfrą: „2.” 
 
Komisja zgodziła się z powyższymi propozycjami. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka 
zaproponowała, by Komisja przyjęła powyższy projekt uchwały – z uwzględnieniem 
propozycji, zgłoszonych przez pana radnego Rakowskiego. 
 
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowały 4 osoby, przeciw — nikt, nikt też 
nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych – druk  BRM nr 167/2018. 
 
 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwały 

w sprawach nadania statutów osiedlom – druk nr 305/2018. 

 
Społeczny Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z jednostkami 
pomocniczymi pan Krzysztof Makowski oraz Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji 
Społecznej UMŁ w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury pani Katarzyna 
Luzyńczyk omówili powyższy projekt uchwały (załącznik nr 5 do protokołu).  
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zwróciła uwagę, że zgodnie 
ze znowelizowanym Kodeksem Wyborczym, kadencja Rady Miejskiej trwać będzie 5 lat 
licząc od dnia wyborów. Jeżeli natomiast Rada Miejska przyjmie rozwiązania zawarte 
w rozpatrywanym aktualnie projekcie uchwały, kadencja rad osiedli będzie trwać 4 lata. 
 
Społeczny Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z jednostkami 
pomocniczymi pan Krzysztof Makowski poinformował zebranych, że podczas jednego 
z ostatnich posiedzeń Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta RM zgłoszona została 
propozycja wydłużenia kadencji rad osiedli do 5 lat – Komisja ta pozytywnie zaopiniowała 
powyższą propozycję. Projektodawca, czyli Prezydent Miasta Łodzi, przychylnie ocenił tę 
propozycję. Termin wyborów określi kolejny, rozpatrywany dziś projekt uchwały – w sprawie 
wydłużenia kadencji rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi (rad osiedli) – przewiduje on 
wydłużenie kadencji tych rad o 6 miesięcy. Jeżeli uchwała ta zostałaby podjęta, wybory 
do rad osiedli odbyłyby się wiosną 2019 r. (między marcem, a majem przyszłego roku). 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka oceniła, że dobrze by było, gdyby wybory 
do Rady Miejskiej i do rad osiedli odbywały się w zbliżonym terminie. Komisja mogłaby 
w związku z tym przyjąć poprawkę do rozpatrywanego aktualnie projektu uchwały – 
polegającą na zaproponowaniu, by w statutach osiedli znalazł się zapis, wskazujący, że 
kadencja rad osiedli będzie trwać 5 lat licząc od dnia wyborów. Dzięki temu zapisowi 
kadencja rad osiedli miałaby taką samą długość, jak kadencja Rady Miejskiej. 
 
Pan radny Sebastian Bulak ocenił, że kwestia ta powinna jednak zostać wcześniej 
skonsultowana z Komisją Jednostek Pomocniczych Miasta. 
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Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zauważyła, że Komisja Jednostek 
Pomocniczych Miasta zajęła się już powyższą kwestią – Komisja ta proponuje wydłużenie 
kadencji rad osiedli do 5 lat licząc od dnia wyborów. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski negatywnie ocenił propozycję 
wydłużenia kadencji rad osiedli – zdaniem pana radnego, być może lepszym pomysłem 
byłoby nawet skrócenie tej kadencji do 3 lat licząc od dnia wyborów. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka stwierdziła, że źle się stało, iż kwestia 
długości tej kadencji nie została skonsultowana z przedstawicielami jednostek pomocniczych 
Miasta. 
 
Społeczny Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z jednostkami 
pomocniczymi pan Krzysztof Makowski stwierdził, że większość przedstawicieli jednostek 
pomocniczych Miasta opowiada się za wydłużeniem kadencji rad osiedli do 5 lat. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka podsumowując dyskusję, zaproponowała, 
by Komisja pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany aktualnie projekt uchwały, przyjmując 
jednocześnie stanowisko, iż kadencja rad osiedli powinna trwać 5 lat licząc od dnia wyborów 
– podobnie, jak kadencja Rady Miejskiej. 
 
Za przyjęciem powyższej propozycji głosowały 2 osoby, przeciw — 1 radny, 1 członek 
Komisji  wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc ww. propozycję. 
 
 
Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydłużenia 

kadencji rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli – druk 
nr 306/2018. 

 
Społeczny Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. współpracy z jednostkami 
pomocniczymi pan Krzysztof Makowski przedstawił zebranym powyższy projekt uchwały 
(załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zwróciła uwagę, że jeżeli Rada Miejska 
zaakceptuje propozycję wydłużenia kadencji rad osiedli o 6 miesięcy, wówczas zakończy się 
ona 16 maja 2019 r. Nowe wybory do organów jednostek pomocniczych Miasta mogą się 
jednak odbyć wcześniej – np. w marcu przyszłego roku, czyli jeszcze przed Świętami 
Wielkanocnymi. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały głos oddało 3 członków 
Komisji, przeciw nie głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
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Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wydłużenia kadencji rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli – druk 
nr 306/2018. 
 
 
Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej w Miejskim 
Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi – druk nr 307/2018. 

 
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Prezydenta pan Szymon Kostrzewski omówił ww. projekt uchwały (załącznik nr 7 
do protokołu).  
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały głos oddały 4 osoby, 
przeciw nie głosował nikt, nikt równie ż nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie powyższy projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Ad. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia 

Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem 
Miejskim nr 94 w Łodzi przy ul. Janosika 136 w Zespół Szkolno – 
Przedszkolny nr 6 w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania statutu – druk 
nr 310/2018. 

 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pani Berenika 
Bardzka przedstawiła Komisji ww. projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu).  
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Pan radny Grzegorz Matuszak ocenił, że nazwa: „Zespół Szkolno – Przedszkolny” może 
budzić pewne wątpliwości. Być może należałoby, zachowując pewną logikę, związaną 
z rozwojem dziecka, zastosować nazwę: „Zespół Przedszkolno – Szkolny.” 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pani Berenika 
Bardzka zwróciła uwagę, że to, jakich nazw używamy w stosunku do poszczególnych 
placówek opiekuńczo – wychowawczych, narzucone jest obowiązującą ustawą. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zgodziła się z tą wypowiedzią. Pani 
Przewodnicząca zadała ponadto pytanie, ile w tej chwili funkcjonuje na terenie Łodzi 
zespołów szkolno – przedszkolnych. 
 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pani Berenika 
Bardzka poinformowała zebranych, że na terenie Miasta działa obecnie pięć takich zespołów. 
Zespół przy ul. Janosika 136 byłby więc szóstą tego typu placówką w Łodzi. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały głosowało 3 radnych, 
przeciw nie głosował nikt, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
połączenia Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem 
Miejskim nr 94 w Łodzi przy ul. Janosika 136 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Łodzi 
przy ul. Janosika 136 i nadania statutu – druk nr 310/2018. 
 
 
Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Nie zgłoszono wniosków. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 


