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DPr-BRM-II.0012.15.15.2019 
 
 

Protokół nr 18/VI/19 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 5 czerwca 2019 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

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

    - obecnych................. 4 

    - nieobecnych............ 2 

• Radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• Radny p. Damian Raczkowski – nieobecny nieusprawiedliwiony 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

 

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 33 z 2019 r. - referuje radny p. Marcin Hencz. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 37 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 38 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

4. Sprawy różne i wniesione. 

III.Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła. Radni przyjęli 
zaproponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad 1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 33 z 2019 r. - referuje radny p. Marcin Hencz. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.33.2019) 

Radny p. Marcin Hencz przedstawił skargę oraz uzasadnienie do projektu uchwały. 
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W dniu 9 kwietnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 

Skarga pierwotnie została skierowana do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Organ ten jednak uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę do rozpoznania przez Radę 
Miejską w Łodzi. 

Skarżący stanowiący wraz z p. …  rodzinę zastępczą dla …, domaga się wydania 
wyroku Sądu z dnia 19 listopada 2015 r. sygn. akt VIII RC 83/14 ustanawiającego alimenty 
na rzecz dziecka.  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej wszczął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który był zobligowany 
do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka 
w pieczy zastępczej upłynął rok. MOPS w Łodzi pozyskał również tytuł wykonawczy 
w przedmiotowej sprawie. Rodzice zastępczy złożyli apelację od postanowienia jednakże 
wyrok został utrzymany w mocy. 

Zgodnie z opinią radcy prawnego rodzina została poinformowana, iż przedmiotowy 
wyrok wraz z klauzulą wykonalności może być podstawą do wszczęcia egzekucji jedynie 
przez Dyrektora MOPS w Łodzi, a nie przez rodzinę zastępczą.  

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi przekazał w listopadzie 2018 
roku rzeczony wyrok wraz z klauzulą wykonalności do Wydziału Prawnego MOPS - Zespołu 
Radców Prawnych do dalszego wykorzystania w celu wszczęcia egzekucji zasądzonych 
alimentów. 

Referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 33 z 2019 r.- druk BRM nr 173/2019. 

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

 

Ad 2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 37 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.37.2019) 

Przewodniczący Komisji przedstawił skargę oraz uzasadnienie do projektu uchwały. 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania 
Wiceprezydenta Miasta Łodzi w związku z niewłaściwym – zdaniem Skarżącego - 
wydatkowaniem środków publicznych przez nadzorowaną jednostkę miasta - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.  

Pogłębiona kwerenda dokonana przez Radę Miejską w Łodzi nie potwierdziła zarzutów 
skargi. Zgodnie z ustaleniami pracownicy zatrudnieni na stanowisku głównego specjalisty 
w Zespole ds. Pieczy Instytucjonalnej oraz Zespole ds. Usamodzielnień posiadają 
wykształcenie wyższe, odpowiednie kwalifikacje i kompetencje niezbędne do realizowania 
powierzonych im zadań, a ich wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami 
i adekwatne do zajmowanego stanowiska.  

W tak zarysowanym stanie faktycznym Rada Miejska nie dopatrzyła się naruszeń lub 
zaniedbań ze strony Wiceprezydenta Łodzi, placówki nadzorowanej przez niego ani 
podległych im pracowników. Działania zarówno Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak 
i nadzorcze dokonywane przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz właściwego Wiceprezydenta 
Miasta Łodzi w przedmiotowej sprawie były podjęte w sposób prawidłowy, fachowy 
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i profesjonalny z dbałością o interes publiczny oraz interes podopiecznych MOPS. 
W konsekwencji referujący zaproponował uznać skargę w całości za bezzasadną. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 37 z 2019 r. - druk BRM nr 176/2019. 

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

 

Ad 3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 38 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.38.2019) 

Przewodniczący Komisji przedstawił skargę oraz uzasadnienie do projektu uchwały. 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (dalej: MOPS) w związku 
z niezrealizowaniem oraz niewłaściwym zrealizowaniem zapisów ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poprzez nieudzielenie w terminie oraz udzielenie 
niejasnych informacji w trybie wyżej wymienionym. 

W wyniku pogłębionej kwerendy nie potwierdzono zarzutów podniesionych w skardze. 
Ustalono, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. skarżący wystąpił do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, na który to wniosek 
odpowiedź została mu udzielona 10 dni później, tj. 18 kwietnia 2019 roku.  

W kwestii niejasnego sposobu udzielenia informacji w związku z innym wnioskiem 
o udzielenie informacji publicznej (również z dnia 8 kwietnia 2019 roku) Rada Miejska 
dokonała analizy pisma odpowiedzi Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z 23 kwietnia 2019 roku. Wynika z niego jasno, że pismo skierowane do skarżącego, 
podpisane przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podpisane było 
na podstawie upoważnienia.  

W tak zarysowanym stanie faktycznym Rada Miejska nie dopatrzyła się naruszeń lub 
zaniedbań ze strony Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ani podległych mu 
pracowników. Odpowiedzi udzielane na zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej 
były udzielane terminowo i w sposób nie budzący wątpliwości co do ich treści. Działania 
w przedmiotowej sprawie były podjęte w sposób prawidłowy, fachowy i profesjonalny 
z dbałością o interes publiczny.  

Referujący zaproponował uznać skargę w całości za bezzasadną. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 38 z 2019 r. - druk BRM nr 177/2019. 

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

 

Ad 4. Sprawy różne i wniesione. 

W punkcie sprawy różne i wniesione przewodniczący poinformował o skargach, które 
wpłynęły do Komisji. 

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

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
       Rady Miejskiej w Łodzi 
 
 

Kamil Deptuła 
 
 


