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DPr-BRM-II.0012.15.27.2019 
 

Protokół nr 30/XI/2019 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 19 listopada 2019 r.  
 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   5 radnych  
 
obecnych   -   3 radnych  
 
nieobecnych                -  2 radnych 
  
• Radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• Radny p. Michał Olejniczak - nieobecny nieusprawiedliwiony 
 
      
 
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 84 z 2019 r. - referuje radny p. Michał Olejniczak. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 86 z 2019 r. - referuje radny p. Damian Raczkowski. 

3. Przyjęcie protokołów nr 25/IX/19 z 10 września, nr 26/IX/19 z 18 września, 
nr  27/X/19 z 8 października oraz nr 28/X/19 z 16 października 2019 r. 

4. Sprawy różne i wniesione. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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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. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad w zmienionej kolejności 
oraz poszerzony o 1 punkt.  
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 86 z 2019 r. - referuje radny p. Damian Raczkowski. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przekazania 
skargi wg właściwości Prezydentowi Miasta Łodzi.  

3. Przyjęcie protokołów nr 25/IX/19 z 10 września, nr 26/IX/19 z 18 września, 
nr  27/X/19 z 8 października oraz nr 28/X/19 z 16 października 2019 r. 

4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 84 z 2019 r. - referuje radny p. Michał Olejniczak. 

5. Sprawy różne i wniesione. 

 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
Ad pkt 1 - Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 86 z 2019 r. - referuje radny p. Damian Raczkowski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.86.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski omówił skargę.  

W dniu 23 września 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga dotycząca 
postępowania w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Skarżący podnosi zarzut, że wnioski składane w sprawie wydania zezwolenia przez 
Przedsiębiorcę nie zostały rozpoznane. Wg informacji przedstawionych przez Biuro Promocji 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Departamentu Pracy, Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Łodzi wnioski zostały rozpoznane po przedłożeniu wszelkich dokumentów. 
Zezwolenia zostały wydane w dniu 2 października 2019 r. po uzyskaniu wszelkich opinii 
odpowiednich komórek Urzędu Miasta Łodzi.  

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi widnieje zapis 
mówiący, że do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć „zgodę właściciela, 
użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie 
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym” (art. 18 ust. 6 pkt 3). W związku 
z tym zarzut dotyczący manipulacji prawa jest bezzasadny.  

Umowa najmu lokalu z dnia 10 sierpnia 2018 r. została złożona do organu zezwalającego od 
razu, wraz z wnioskiem o wydanie zezwoleń z dnia 24 stycznia 2019 r. Obowiązek jej 
przedłożenia wynika wprost z zapisu art. 18 ust. 6 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
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Na wszystkie pisma, wnioski oraz zapytania Skarżący otrzymywał odpowiedzi 
z zachowaniem terminu, formy pisemnej oraz wysyłki listem poleconym ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru.  
 
Referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji podsumował, że jeżeli działalność jest prowadzona w budynku 
wielorodzinnym to zgoda wyłącznie wynajmującego lokal nie jest wystarczająca.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 297/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 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 przekazania 
skargi wg właściwości Prezydentowi Miasta Łodzi. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1511.5.2019) 

W dniu 28 października 2019 r. wpłynęła skarga na działanie Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów w Łodzi dotycząca braku pomocy w zwrocie zakupionego towaru.  

Miejski Rzecznik Konsumentów działa na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 i 1667 oraz z 2020 r. poz. 
1571) i podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Łodzi zgodnie z art.40 tejże ustawy. 

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 231, że jeżeli organ, który 
otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, 
zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.  

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

Przewodniczący Komisji  zaproponował przyjąć przedstawiony projekt.. 

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 301/2019. 
 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołów nr 25/IX/19 z 10 września, nr 26/IX/19 z 18 września, 
nr  27/X/19 z 8 października oraz nr 28/X/19 z 16 października 2019 r. 

Protokoły nr 25/IX/19 z 10 września, nr 26/IX/19 z 18 września, nr  27/X/19 z 8 października 
oraz nr 28/X/19 z 16 października 2019 r. zostały przyjęte jednomyślnie 3 głosami „za. 

 

Ad pkt 4 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 84 z 2019 r. - referuje radny p. Michał Olejniczak. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.84.2019) 

Przewodniczący Komisji  omówił skargę.  

W dniu 1 października 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga przekazana przez 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi w przedmiocie braku opracowania i realizacji 3-letniego programu 
rozwoju pieczy zastępczej. 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poinformował, że w wyjaśnieniach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi jest informacja, że: „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej czeka na 
uchwalenie przez Radę Miejską w Łodzi”. Komisja nie ma informacji, żeby Program czekał. 

Radca Prawny UMŁ wyjaśnił, że ten Program był przygotowany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łodzi na lata 2019-2021, a jest to dokument planistyczny, dlatego 
został przez Wydział Prawny odesłany z uwagi na to, że nie można przyjmować dokumentu 
planistycznego na rok 2019 w dniu 20 listopada 2019 r. z zaleceniem przygotowania 
Programu na lata 2020-2022 i przedstawienia go pod obrady Rady Miejskiej jeszcze w roku 
2019. 

Przewodniczący Komisji zapytał, jakie są konsekwencje braku Programu. 

Radca Prawny UMŁ odpowiedział, że nie ma żadnych sankcji.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że skoro nie ma Programu to jego brak będzie 
skutkował niewłaściwymi zapisami w aktach finansowych. 

Radca Prawny UMŁ odpowiedział, że jak długo w ramach swojego planu jednostka się 
porusza to nie narusza ustawy o finansach publicznych. Powstała sytuacja jest 
niedochowaniem zobowiązania, które spoczywa na jednostce, ale nie jest naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych.  

Przewodniczący Komisji powiedział, że po analizie prawnej należy przyjąć w temacie braku 
Programu, że skarga jest zasadna i nic nie wskazuje na to, żeby ten Program był na  2018-
2019. Co do naruszenia ustawy o finansach publicznych, to Komisja powinna otrzymać 
szczegółową informację na ten temat od Dyrektora MOPS. Poprosił o dodatkowe wyjaśnienia 
w tej sprawie, szczególnie o odniesienie się do planu finansowego MOPS i zarzutów 
dotyczących ustawy o finansach publicznych.  

Radca Prawny UMŁ powiedział, że do naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
doszłoby w sytuacji, w której zostałyby naruszone wydatki nieprzewidziane w planie, jeżeli 
jednostka ponosi wydatki przewidziane w planie to ciężko postawić zarzut naruszenia 
dyscypliny.  Brak programu w żaden sposób nie zwalnia jednostki z przygotowania planu 
finansowego.  

Przewodniczący Komisji zaproponował zlecić przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.  
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Radca Prawny UMŁ poinformował, że taką kontrolę może przeprowadzić merytoryczna 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej.  

Przewodniczący Komisji w związku z powyższym zaproponował uzasadnienie w brzmieniu:  

Na podstawie uzyskanych informacji Rada Miejska w Łodzi stwierdza brak Programu Pieczy 
Zastępczej dla miasta Łodzi na lata 2018 – 2019. 

Wobec powyższego skargę uznaje się za zasadną.  

Jednocześnie w toku rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Łodzi wystąpiła do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej 
w Łodzi o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. 

Ponadto zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do 
niezwłocznego zakończenia prac nad Programem i przedstawienie go Radzie Miejskiej 
w Łodzi w terminie 30 dni od przyjęcia niniejszego projektu. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi- druk BRM nr 295/2019 oraz skierowanie pisma do Komisji Zdrowia 
i Opieki Społecznej RM. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz przyjęła 
propozycję skierowania pisma do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RM. 
 

 
Ad pkt 5 – 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 
 
 
 
 
 


