
 
DPr-BRM-II.0012.15.21.2019 

Protokół nr 24/VIII/2019 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 sierpnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   6 radnych  
      
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 61 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 62 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 
  
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad. 



 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
Ad pkt 1 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 61 
z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.61.2019) 

Radny p. Kamil Jeziorski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 

W dniu 1 lipca 2019 r. wpłynęła skarga na działania Dyrektora Pogotowia 
Opiekuńczego nr w Łodzi polegające na – zdaniem Skarżącej – nieprzestrzeganiu 
obowiązujących przepisów prawa – wprowadzanie wewnętrznego dokumentu tj. Regulaminu 
wynagradzania placówki, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przyznanie i wypłacanie 
wynagrodzenia niezgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 165/VIII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi. 

Strona Skarżąca w przedmiotowej skardze powołując się na ustawę o związkach 
zawodowych, zarzucała dyrektorowi Pogotowia Opiekuńczego nr  wprowadzenie Regulaminu 
wynagradzania bez odpowiednich konsultacji z działającymi w/w placówce związkami 
zawodowymi. Zgodnie z art. 77 (2) ust. 4 ustawy kodeks pracy regulamin wynagradzania 
ustala pracodawca, jeżeli u danego pracodawcy działa organizacja związkowa pracodawca 
jest zobowiązany uzgodnić z nią regulamin wynagradzania. Na dzień wniesienia skargi, czyli 
1 lipca 2019 r. regulamin wynagradzania znajdował się na etapie konsultacji z działającą w 
Pogotowi Opiekuńczym nr organizacją związkową. Został podpisany i tym samym 
zaakceptowany przez związki zawodowe z dniem 1 sierpnia 2019 r. i obecnie obowiązuje.  

W związku, z powyższym należy w tym zakresie uznać skargę za bezzasadną. 

Na druga część skargi składa się zarzut dotyczący warunków wynagrodzenia … 
zatrudnionej na stanowisku zastępcy dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr. Kontrola 
Państwowej Inspekcji Pracy zakończona w dniu 15 lipca 2019r. wykazała jednoznacznie, 
iż ustalone warunki wynagrodzenia zastępcy dyrektora nie odpowiadały wymaganiom 
Zarządzenia nr 165/VIII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie 
określania wynagradzania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych obowiązującego 
od 1 stycznia 2019 r. 

Dlatego też w tym zakresie należy uznać skargę za zasadną  

Referujący zaproponował uznać skargę w części za zasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 242/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 



Ad pkt 2 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 62 
z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.62.2019) 

Radny p. Kamil Jeziorski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 

W dniu 1 lipca 2019 r. wpłynęła skarga na zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi polegająca na przekazywaniu Radzie Miejskiej w Łodzi 
nieprawdziwych – zdaniem Skarżącej – informacji, działanie na szkodę jednostki 
nadzorowanej oraz świadome wprowadzanie w błąd radnych w celu ukrycia 
nieprawidłowości związanych z zatrudnieniem na stanowisku zastępcy Dyrektora Pogotowia 
Opiekuńczego nr  w Łodzi. 

Rada Miejska w Łodzi po wnikliwej analizie dokumentów zebranych podczas 
rozpatrywania skargi oraz wyjaśnień Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi nie stwierdziła przesłanek świadczących o jakimkolwiek celowym 
działaniu mającym cechy wprowadzania w błąd Rady Miejskiej w Łodzi.  

Referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 243/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 

Ad pkt 3 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Sylwia Woźniak-Taczała              Kamil Deptuła 
 
 
 
 


