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DPr-BRM-II.0012.15.8.2019 

 

Protokół nr 11/III/19 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 25 marca 2019 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 6 

    - obecnych................. 6 

    - nieobecnych............ 0 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 13 z 2019 r. – 
referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 14 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 15 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 
16 z 2019r. - referuje radny p. Damian Raczkowski.  

5. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 
17 z 2019r. - referuje radny p. Damian Raczkowski.  

6. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 19 z 2019 r. – referuje radny p. Kamil Deptuła. 

7. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 20 z 2019 r. – referuje radny p. Władysław Skwarka. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 21 z 2019 r. – 
referuje radny p. Marcin Hencz. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku Społecznego 
Komitetu Obrony VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi. 

10. Przyjęcie protokołu nr 8/II/19 z 26 lutego oraz nr 9/III/19 z 6 marca 2019 r. 

11. Sprawy różne i wniesione. 
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III.Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła. Przewodniczący 
zaproponował zmianę porządku posiedzenia i zdjęcie punktu nr 10 oraz kolejność 
omawianych spraw. Radni przyjęli zmieniony porządek posiedzenia.  

Zmieniony porządek posiedzenia. 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku Społecznego 
Komitetu Obrony VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 13 z 2019 r. – 
referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 14 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 15 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

5. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 
16 z 2019r. - referuje radny p. Damian Raczkowski.  

6. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 
17 z 2019r. - referuje radny p. Damian Raczkowski.  

7. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 19 z 2019 r. – referuje radny p. Kamil Deptuła. 

8. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 20 z 2019 r. – referuje radny p. Władysław Skwarka. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 21 z 2019 r. – 
referuje radny p. Marcin Hencz. 

10. Sprawy różne i wniesione. 

 

Ad 1.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wniosku 
Społecznego Komitetu Obrony VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.15.2.2019) 

Przewodniczący Komisji  przypomniał, że do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Społecznego 
Komitetu o zmianę uchwały intencyjnej.  Podkreślił przy tym, że procedowanie na Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji RM będzie na obradach Rady Miejskiej wtórne do projektu 
uchwały przekazanego przez Wydział Edukacji UMŁ oraz decyzji Komisji Edukacji RM.  

W dniu 15 lutego 2019 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek Społecznego 
Komitetu Obrony VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi dotyczący zmiany 
uchwały Nr LXXIX/2115/18 w sprawie zamiaru przekształcenia VI LO przy ul. Podmiejskiej 
21 poprzez zmianę jego siedziby. 

Zmiana siedziby VI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi związana jest z wprowadzoną 
reformą ustroju szkolnego przekształcającą dotychczasowe trzyletnie szkoły 
ponadgimnazjalne w czteroletnie szkoły ponadpodstawowe oraz wydłużeniem etapu 
edukacyjnego w szkołach podstawowych. VI Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa 
nr 83 usytuowane są w dwuskrzydłowym budynku połączonym salą gimnastyczną, z której 
korzystają uczniowie obu szkół. Szkoła podstawowa dysponuje na stałe 15 salami 
dydaktycznymi i 1 salą komputerową, liceum ma dyspozycji 7 pracowni specjalistycznych, 
15 sal lekcyjnych i 1 pracownię komputerową. Zarówno w tym roku szkolnym, jak 
i poprzednim, z inicjatywy dyrektora szkoły podstawowej przy aktywnym udziale 
przedstawicieli Wydziału Edukacji, Szkoła Podstawowa nr 83 uzyskała możliwość 
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korzystania z części sal lekcyjnych, których administratorem jest liceum. W roku szkolnym 
2017/2018 użyczano 5 sal, a w roku szkolnym 2018/2019 7 sal. Przekazane do użytkowania 
sale lekcyjne znajdują się w większości na ostatnim piętrze, gdzie jest mało miejsca, sale 
są niepełnowymiarowe, a w czasie przerw na małym korytarzu przebywają uczniowie 
z czterech klas. Z opinii społeczności szkoły podstawowej wynika, iż pomieszczenia te nie 
są dostosowane do potrzeb uczniów. Udostępnione przez VI Liceum Ogólnokształcące 
pomieszczenie przeznaczone na szatnię jest zbyt małe w stosunku do potrzeb uczniów szkoły 
podstawowej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 83 uczący się na terenie liceum, 
aby skorzystać np.: z biblioteki, pomocy pedagoga szkolnego, stołówki, czy świetlicy 
szkolnej muszą przejść przez wspólną salę gimnastyczną, w której np. trwają lekcje. Rodzice 
uczniów szkoły podstawowej podnoszą również problem realizacji godzin wychowania 
fizycznego. W chwili obecnej, mimo, że szkoła podstawowa korzysta ze wspólnej sali 
gimnastycznej cztery dni w tygodniu, na każdej godzinie lekcyjnej ćwiczą dwie lub trzy klasy 
razem, a uczniowie klas I-III w ogóle nie korzystają z sali gimnastycznej. Należy również 
zauważyć, że choć każde ze skrzydeł budynku jest tej samej powierzchni, to różnica 
w układzie pomieszczeń i ich przeznaczeniu jest jednak zasadnicza. W szkole podstawowej 
szatnie znajdują się na parterze, a w liceum w piwnicy. W szkole podstawowej nie ma na 
parterze pracowni, znajdują się tam: szatnie uczniowskie, dwa pomieszczenia świetlicy, 
kuchnia i mała salka do ćwiczeń ruchowych dla klas I-III. Drugie piętro przeznaczone jest 
wyłącznie dla klas I-III, wszystkie sale są dostosowane do potrzeb najmłodszych. W związku 
z powyższym 17 oddziałów klas IV-VIII ma do dyspozycji 8 sal lekcyjnych po stronie szkoły 
podstawowej i 7 sal niepełnowymiarowych po stronie liceum. W bieżącym roku szkolnym 
w VI Liceum Ogólnokształcącym uczy się 228 uczniów w 9 oddziałach. W naborze na rok 
szkolny 2019/2020 zaplanowano 4 oddziały klas I dla absolwentów szkoły podstawowej 
i 4 oddziały klas I dla absolwentów gimnazjów. Taki plan liczby oddziałów klas pierwszych 
jest odpowiedzią na wniosek dyrektora VI LO o zwiększoną liczbę klas I w przypadku 
zmiany siedziby szkoły z ul. Podmiejskiej na ul. Deotymy. Zwiększona liczba oddziałów klas 
I jest konsekwencją wprowadzonej reformy oświaty, a przeniesienie liceum do samodzielnej 
siedziby pozwoli zapewnić lepsze warunki nauki i pracy. Jednocześnie informuję, że Miasto 
zobowiązało się do przeniesienia wyposażenia wszystkich pracowni liceum do budynku na 
ul. Deotymy oraz odtworzenia sali teatralnej. W przypadku siedziby Muzeum Morskiego 
decyzja pozostaje w gestii społeczności liceum, czy pozostanie ono na ul. Podmiejskiej pod 
opieką VI Liceum Ogólnokształcącego lub Szkoły Podstawowej nr 83, czy zostanie 
przeniesione do budynku przy ul. Deotymy.  

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Łodzi uważa, że zmiana siedziby VI LO 
wpłynie korzystnie na poprawę sytuacji uczniów obu szkół i pozwoli na ich dalszy rozwój. 
 

Przedstawiciel Komitetu wyjaśniła, że to nie jest jeden budynek dla dwóch szkół tylko są to 
dwa budynki. Po drugie, liceum mieści się tam od ponad 70 lat, także w czasie, gdy było      
4- letnie, a szkoła podstawowa 8-letnia, obie szkoły połączone tylko salą gimnastyczną 
funkcjonowały bez zarzutu. Obecne, przejściowe kłopoty mogą wystąpić i z tego powodu 
liceum wyszło naprzeciw szkole podstawowej i udostępniło salę gimnastyczną. Szkoła 
podstawowa była bardzo liczna, przyjmowano dzieci spoza rejonu i tworzono oddziały ponad 
możliwości tego budynku z myślą, żeby go przejąć. Dlaczego szkoła podstawowa nie może 
się przenieść, skoro przy ul. Deotymy jest lepsze zaplecze sportowe, którego liceum tak nie 
potrzebuje? Podstawowym argumentem jest przerwanie tradycji liceum. 

Wobec braku głosów w dyskusji Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie wniosku Społecznego Komitetu Obrony VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
J. Lelewela w Łodzi - druk BRM nr 118/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  
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Ad 2.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 13 
z 2019 r. – referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.13.2019) 

Radny p. Kamil Jeziorski przedstawił skargę. 

W dniu 11 lutego 2019 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga dotycząca 
wydania decyzji o odmowie przedłużenia licencji na przewóz osób taksówką na kolejnych 10 
lat oraz przekroczenie terminu rozpatrzenia sprawy. 

Skarga pierwotnie została skierowana do Departamentu Kontroli w Ministerstwie 
Infrastruktury. Organ ten jednak uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę do rozpoznania 
przez Radę Miejską w Łodzi. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 
niektórych zawodów w art. 16 przyznała radom gmin liczących powyżej 100 000 
mieszkańców uprawnienie do wprowadzenia w drodze uchwały obowiązku ukończenia 
szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym 
znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę 
osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Z tego 
przywileju skorzystała Rada Miejska w Łodzi podejmując uchwałę nr LXXVIII/1633/13 
z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego 
egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość z topografii Łodzi.  

Skarżący zwracał się z wnioskiem do Oddziału Licencji i Zezwoleń Biura Promocji 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej z wnioskiem o przedłużenie licencji, 
jednakże, nie legitymował się zdanym egzaminem z topografii Łodzi oraz przepisów prawa 
miejscowego w związku z tym wniosek został zakwalifikowany negatywnie.  

Natomiast podstawowy cel ustawodawcy zawarty został w art.6 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy 
o transporcie drogowym w obowiązującym brzemieniu i powtórzony w wymienionej uchwale 
Rady Miejskiej w Łodzi to zagwarantowanie wysokiej jakości usług świadczonych przez 
taksówkarzy. Dodatkowo należy, podkreślić, iż ustawa nie przewiduje upoważnienia dla 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określania katalogu osób, które 
nie są zobowiązane do ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa wcześniej. 
Nie mają również zastosowania od dnia 1 stycznia 2014 roku pod rządami nowej ustawy 
możliwości ewentualnego/wymiennego zakwalifikowania pięcioletniej praktyki w transporcie 
przewozu osób na terenie gminy Łódź. 

Wobec powyższego referuj ący zaproponował uznać skargę za bezzasadną.  

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 13 z 2019 r.- 
druk BRM nr 106/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

Ad 3.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 14 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.14.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski przedstawił skargę.  

W dniu 8 lutego 2019 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (dalej: MOPS). 

1. Z załączonej przez Skarżącego dokumentacji i uwzględniając zapisane w nich daty, 
stwierdza się, że Skarżący otrzymał odpowiedź na swój wniosek o dostęp do informacji 
publicznej w terminie zgodnym z obowiązującym ustawodawstwem.  
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2. Odpowiedzi MOPS nie ograniczają Skarżącemu dostępu do informacji publicznej, jedynie 
wskazują, że adresatem na część pytań nie jest MOPS. Na pytanie, na które MOPS mógł 
udzielić odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, Skarżący odpowiedź 
otrzymał. 

3. W części dotyczącej braków formalnych MOPS pouczył pracownika, który zajmował się 
dokumentacją dotyczącą wniosku o dostęp do informacji publicznej o konieczności 
stosowania obowiązujących przepisach dotyczących stosowania instrukcji kancelaryjnej. 
Rada Miejska w Łodzi zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łodzi do przeprowadzania regularnych szkoleń w tym zakresie. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że jeżeli Skarżący zarzuca MOPS niewłaściwe 
działanie i to uchybienie jest dostrzeżone przez Komisja to należy uznać skargę zasadną w tej 
części.  

Radny p. Damian Raczkowski zaproponował, że Rada Miejska w Łodzi potwierdza braki 
formalne i w tej części uznaje skargę za zasadną. MOPS pouczył pracownika, który zajmował 
się dokumentacją dotyczącą wniosku o dostęp do informacji publicznej o konieczności 
stosowania obowiązujących przepisach dotyczących stosowania instrukcji kancelaryjnej. 
Rada Miejska w Łodzi zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łodzi do przeprowadzania regularnych szkoleń w tym zakresie 

Wobec powyższego skargę uznaje się w części zasadną. 

Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w ww. sprawie - 
druk BRM nr 107/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

Ad 4.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 15 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.15.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski przedstawił skargę. 

W dniu 14 lutego 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.  

Na podstawie skargi i wyjaśnień złożonych przez MOPS w Łodzi Rada Miejska w Łodzi 
stwierdza, że faktycznie w 2018 r. nie zostały dokonane okresowe oceny Dyrektorów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

Projekt zostanie przedłożony na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad 5.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 16 z 2019r. - referuje radny p. Damian Raczkowski.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.16.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski przedstawił skargę. 

W dniu 14 lutego 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi 

Skarga została również skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. 
Organ ten jednak uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę do rozpoznania przez Radę 
Miejską w Łodzi. 

1. W grudniu 2018 r. na stanowisku Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi 
tylko przez jeden dzień były dwie osoby. Wynika to z przywrócenia p…. na to 
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stanowisko zgodnie z wyrokiem sądu i niemożliwością wręczenia wypowiedzenia 
Dyrektorowi p. … ze względu na przebywanie na urlopie. Dwie osoby nie pobierały 
w grudniu 2018 r. pensji dyrektorskiej.  

2. Na stanowisku Wicedyrektora była tylko i wyłącznie p. … po podpisaniu aneksu do 
umowy, a dotychczasowa Pani Wicedyrektor została przeniesiona na stanowisko 
niekierownicze. Funkcja wicedyrektora wolna była od dnia 22 grudnia 2018 r.  

3. Wynagrodzenie p. … objęte jest tajemnicą. Jednakże wg informacji przekazanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi wynika, że jest ono zgodne z 
regulaminem wynagradzania.  

Projekt zostanie przedłożony na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad 6.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 17 z 2019r. - referuje radny p. Damian Raczkowski.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.17.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski przedstawił skargę. 

W dniu 14 lutego 2019 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w przedmiocie powierzenia 
rodzinnej pieczy zastępczej nad dzieckiem, zdaniem Skarżącej, osobie nieuprawnionej. 

Skarga pierwotnie została skierowana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 
Organ ten jednak uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę do rozpoznania przez Radę 
Miejską w Łodzi. Małoletnia została umieszczona w pieczy zastępczej w skutek interwencji, 
którą przeprowadzili pracownicy Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi (dalej: MOPS) w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015.1390 z dnia 15 września 2015 r.). 
Pracownik Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi został wezwany na 
miejsce interwencji przez pracowników Wydziału Pracy Środowiskowej, celem 
zabezpieczenia odebranego matce dziecka. Małoletnia została umieszczona w rodzinie 
zastępczej niezawodowej u p. … W zgodzie z art. 12a ust. 4 ww. ustawy Sąd opiekuńczy 
został powiadomiony o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go w rodzinie zastępczej 
w ciągu 24 godzin. W momencie przekazania dziecka p. … posiadała zaświadczenie 
kwalifikacyjne i status rodziny zastępczej (zaświadczenie z dnia 4 września 2018 r.). 
Postanowienie o umieszczeniu małoletniej w rodzinie zastępczej u p. … zostało wydane w 
dniu 4 stycznia 2019 roku po wielokrotnych interwencjach pracowników MOPS. Warto 
zaznaczyć, że przez blisko dwa miesiące (od dnia umieszczenia do dnia wydania 
postanowienia przez sąd opiekuńczy) p. … nie otrzymywała żadnych świadczeń na 
małoletnią. Świadczenia zostały przyznane dopiero po wydaniu przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi - Widzewa w Łodzi stosownego postanowienia o umieszczeniu małoletniej … w 
rodzinie zastępczej u p. …. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 20111 r. o 
wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. 2018.998 z dnia 24 maja 2018 r.) 
świadczenia przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.  

Należy podkreślić, że to dzięki wielokrotnym interwencjom p. … zdiagnozowano 
chorobę dziecka zagrażającą jej życiu. 

Wobec powyższego referuj ący zaproponował uznać skargę za bezzasadną.  

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w ww. sprawie - druk BRM nr 
110/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów 
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Ad 7.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 19 z 2019 r. – referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.19.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił skargę. 

W dniu 15 lutego 2019 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, dotycząca niewłaściwego – 
zdaniem skarżącego – sposobu udzielania informacji w ramach procedury o udzielenie 
informacji publicznej.  

W wyniku pogłębionej kwerendy ustalono co następuje:  

Skarżący dwukrotnie wystąpił z wnioskiem o udzielenie informacji, tj. w dniu 31 grudnia 
2018 r. oraz 30 stycznia 2019 r. Wystąpienia te dotyczyły ustalenia personaliów osób 
piastujących konkretne stanowiska kierownicze w jednostkach nadzorowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.  

W wyniku analizy ustalono, że odpowiedzi na wystąpienie Skarżącego udzielane przez 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi były prawidłowe 
i odzwierciedlały stan faktyczny struktury organizacyjnej jednostki patrząc z punktu widzenia 
obywatela a udzielona informacja nie miała na celu wprowadzić nikogo w błąd. W tym 
miejscu należy stwierdzić, że stan faktyczny, będący przedmiotem wystąpień Skarżącego był 
pokłosiem czynników niezależnych od MOPS, w tym w szczególności wydania 
prawomocnego orzeczenia sądu. W tak zarysowanym stanie faktycznym Rada Miejska nie 
dopatrzyła się naruszeń lub zaniedbań ze strony Dyrektora i pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w powyższym zakresie.  

Wobec powyższego referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną.  

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w ww. sprawie - druk BRM nr 
112/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

Ad 8.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 20 z 2019 r. – referuje radny p. Władysław Skwarka. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.20.2019) 

Radny p. Władysław Skwarka przedstawił skargę. 

W dniu 19 lutego 2019 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w związku 
z niewykonaniem zdaniem Skarżącego zaleceń pokontrolnych Wojewody Łódzkiego. 

Prace nad jednolitym tekstem Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zostały podjęte mimo, że nie ma prawnego 
obowiązku z uwagi na fakt, iż Uchwała ta nie jest prawem miejscowym i nie podlega 
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zarządzenie nr 37/2005 Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zostało zmienione Zarządzeniem 
nr 80a/2018, natomiast Zarządzenie nr 10/2018 zakwestionowane przez służby Wojewody 
Łódzkiego zostało zastąpione Zarządzeniem nr 63/2018. Zarzut dotyczący braku szyfrowania 
danych wrażliwych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi jest 
bezzasadny, gdyż służby informatyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
zainstalowały odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu korespondencja wychodząca 
zawierająca dane wrażliwe jest szyfrowana. 

Zdaniem Rady Miejskiej w Łodzi działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi było prawidłowe i zgodne z przepisami prawa. 
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Wobec powyższego referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną.  

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 20 z 2019 r. - 
druk BRM nr 113/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

Ad 9.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 21 
z 2019 r. – referuje radny p. Marcin Hencz. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1511.3.2019) 

Radny p. Marcin Hencz przedstawił skargę. 

W dniu 13 lutego 2019 r. wpłynął wniosek o zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
przyznaje wyłączną kompetencję do sporządzenia projektu planu miejscowego wójtowi, 
burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Stosownie do art. 27 tej ustawy zmiana studium lub 
planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Zgodnie zaś z art.  
31 ww. ustawy  wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów miejscowych 
oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz 
odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych 
i nieobowiązujących. 

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 243, że jeżeli organ, który 
otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu 
dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się 
równocześnie wnioskodawcę.  

W tym stanie rzeczy, Rada Miejska w Łodzi przekazuje skargę według właściwości. 
 

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 21 z 2019 r. - 
druk BRM nr 114/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

Ad 10.: Sprawy różne i wniesione. 

Komisja omówiła skargę nr 10 z 2019 r. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.2019) 

Przedstawiciele Zarządu Lokali Miejskich przedstawili próbę dojścia do porozumienia ze 
skarżącym. 

 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 

Protokół  sporządziła:  

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
       Rady Miejskiej w Łodzi 
 

Kamil Deptuła 


