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DPr-BRM-II.0012.15.28.2019 
 

Protokół nr 31/XII/2019 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   7 radnych  
 
obecnych   -   5 radnych  
 
nieobecnych                -  2 radnych 

• Radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj - nieobecna nieusprawiedliwiona 

     
 
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 88 z 2019 r. - referuje radny p. Michał Olejniczak. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 89 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 90 z 2019 r. - referuje radny p. Damian Raczkowski. 

4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 87 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

5. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 91 z 2019 r. - referuje radna p. Emilia Susniło-Gruszka. 

6. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 92 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 
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7. Omówienie wniosku nr 11 dotyczącego zobowiązania z tytułu opóźnień w spłacie 
raty kary nałożonej przez Zarząd Dróg i Transportu. 

8. Omówienie wniosku nr 12 dotyczącego prośby o pomoc w uzyskaniu prawa do 
lokalu mieszkalnego przy ul. Spornej w Łodzi. 

9. Informacja na temat realizacji uchwały Nr VI/178/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6 marca 2019 r. dotyczącej planu wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego. 

10. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XV/618/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 października 2019 r. dotyczącej przywrócenia kursowania linii tramwajowej nr 3 
na ul. Warszawskiej w Łodzi. 

11. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XV/619/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 października 2019 r. dotyczącej funkcjonowania linii autobusowej nr 94. 

12. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XIV/605/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
18 września 2019 r. dotyczącej opracowania procedury postępowania w przypadku 
podejrzenia wystąpienia przemocy wobec dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

13. Sprawy różne i wniesione. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski powitał obecnych na sali radnych 
oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący 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. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 88 z 2019 r. - referuje radny p. Michał Olejniczak. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.88.2019) 

Radny p. Michał Olejniczak omówił skargę.  

W dniu 11 października 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga z dnia 
5 października 2019 r. na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi dotycząca nierzetelnego wykonywania obowiązków, tj. brak skutecznego 
nadzoru nad jednostkami podległymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, 
niedostosowanie regulaminów organizacyjnych placówek do obowiązujących przepisów 
prawa.Regulaminy organizacyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych nadawane są z 
mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi. Ich nadanie znajduje umocowanie w ustawie z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz statucie danej placówki, który nadawany 
jest Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o 
określonej nazwie i nadania statutów jednostkom. Wykonanie Zarządzeń Prezydenta Miasta 
Łodzi w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego placówce opiekuńczo-wychowawczej 
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powierza się danemu Dyrektorowi placówki, natomiast nadzór nad wykonaniem Zarządzenia 
– Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zmiany w regulaminie 
organizacyjnym – w myśl zapisów postanowień końcowych określonych w tychże 
regulaminach – dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania tj. Zarządzeniem 
Prezydent Miasta Łodzi. Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w obowiązującym 
regulaminie organizacyjnym placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dyrektor tejże placówki 
zwraca się z wnioskiem do odpowiedniej jednostki przedkładając projekt wnioskowanych 
zmian. Po dokonaniu oceny merytorycznej planowanych zmian przeprowadzany jest proces 
legislacyjny, w wyniku którego zmiany w regulaminie organizacyjnym zostają wprowadzone 
Zarządzeniem Prezydent Miasta Łodzi.  

 Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt, iż obecnie na wniosek Dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej wszczęto proces aktualizacji regulaminu organizacyjnego Domu 
Dziecka nr 3 w Łodzi, natomiast Zarządzeniem nr 1755/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 31 lipca 2019 r. wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym Domu Dziecka 
nr 15 stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 5637/VII14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 
23 stycznia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 15 
w Łodzi uznać należy, iż proces dostosowywania regulaminów placówek opiekuńczo – 
wychowawczych jest w toku realizacji. Zauważyć również należy, iż Skarżący posługuje się 
ogólnymi stwierdzeniami nie dookreślając konkretnie, co do których placówek opiekuńczo-
wychowawczych podnosi zarzuty.  

Odnosząc się natomiast do kwestii filii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – temat 
ten był już przedmiotem wyjaśnień składanych przez Wiceprezydenta Miasta Łodzi m.in. 
w czerwcu 2019 r. do Wojewody Łódzkiego. Zauważyć również należy, iż Wojewoda Łódzki 
wydał każdorazowo Miastu Łódź w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie na 
prowadzenie poszczególnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również tych, 
które do dnia dzisiejszego posiadają filie. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
tj. art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. placówka wraz z filiami w obecnym stanie 
organizacyjno-prawnym może funkcjonować nie dłużej niż do końca 2020 r. (powyższe 
twierdzenie znalazło również potwierdzenie w Wystąpieniu Pokontrolnym Wojewody 
Łódzkiego z dnia 6 września 2019 r. w związku z kontrolą przeprowadzoną w placówce 
socjalizacyjnej z miejscami interwencyjnymi, która funkcjonuje z filiami). 

Biorąc pod uwagę powyższe Referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 307/2019. 
 
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. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 89 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

Z uwagi na brak radnego referującego punkt został przełożony na kolejne posiedzenie w dniu 
10 grudnia 2019 r. 
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Ad pkt 3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 90 z 2019 r. - referuje radny p. Damian Raczkowski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.90.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski omówił skargę.  

W dniu 21 oraz 31 października 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęły skargi na 
działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie 
nieodpowiedniego gospodarowania środkami finansowymi. Skarga z dnia 31 października 
2019 r. została przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. 

Skarżąca korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi od września 
2006 r., mieszka wspólnie z dorosłą córką, z którą prowadzi oddzielne gospodarstwo 
domowe, jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do 
zasiłku. Obecnie Skarżąca jest objęta pomocą finansową w formie zasiłku okresowego 
w wysokości 350,50 zł miesięcznie oraz zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 
w ramach programu ”Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 400,00 zł miesięcznie. 
W bieżącym roku łączna kwota przyznanej pomocy wyniosła 6.405,00 zł (zasiłki okresowe, 
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, zasiłki celowe na zakup opału, na pokrycie 
kosztów opłaty za energią elektryczną, na zakup odzieży i obuwia, na zakup środków 
chemicznych).  

Od decyzji administracyjnych przyznających pomoc finansową w formie zasiłków celowych 
w miesiącu lipcu, wrześniu i październiku 2019 r. Skarżąca wniosła odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (sprawa jest w trakcie rozpatrywania). 
Podnoszona przez Skarżącą kwestia dysproporcji w wysokości uzyskiwanych świadczeń na 
zakup opału w roku 2018 wynika z faktu objęcia części potrzebujących pomocą w ramach 
udziału w projekcie systemowym „Aktywna Łódź". Projekt dedykowany jest osobom 
świadczącym gotowość do podjęcia zatrudnienia (Skarżąca nie deklaruje takiej gotowości).  

Skarżąca ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, który nie dyskwalifikuje  
w staraniach o podjęcie zatrudnienia. Podjęte przez zainteresowaną działania mające na celu 
zmianę stopnia niepełnosprawności okazały się bezskuteczne gdyż, organ odwoławczy 
utrzymał w mocy przyznane orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.  

Skarżąca była informowana przez pracownika socjalnego o wszelkich możliwościach 
uzyskania pomocy niematerialnej tj. pomocy prawnej, możliwości skorzystania  
z paczek żywnościowych, możliwości odpracowania zadłużeń w opłatach czynszowych, 
jednak nie wykazuje woli współpracy w rozwiązywaniu własnych problemów. 

Biorąc pod uwagę powyższe Referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 309/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski przekazał dalsze prowadzenie 
posiedzenia Przewodniczącemu Komisji p. Kamilowi Deptule. 
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Ad pkt 4. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 87 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.87.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił skargę.  

W dniu 9 października 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga z dnia 
4 października 2019 r. na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi dotycząca wystawienia dokumentu stwierdzającego okoliczności 
nieistniejące. 

Pismo, którego dotyczy skarga zostało sporządzone pierwotnie, jako materiał wyjściowy - 
roboczy dla protokołu i stanowić miał ogólną agendę tematyczną na okoliczność 
planowanego spotkania dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, które miało się 
odbyć dnia 20 sierpnia 2018 r., a które z przyczyn niezależnych od dyrekcji MOPS musiało 
zostać odwołane. Zainteresowani zostali poinformowani wiadomością email z dnia 
17 sierpnia 2018 r. o odwołaniu spotkania. Faktem jest, iż pismo będące przedmiotem skargi 
opatrzone zostało nagłówkiem protokołu oraz informacją, iż spotkanie się odbyło. Błędne 
nazewnictwo na piśmie zaskutkowało nieporozumieniem w kwestii wykazania tegoż 
spotkania w korespondencji, jako spotkania, które się odbyło, co w konsekwencji 
spowodowało udostępnienie dokumentu roboczego, które w świetle wiadomości mail z dnia 
17 sierpnia 2018 r. nie powinno mieć miejsca. 

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
poinformował Radę Miejską w Łodzi, że osoby odpowiedzialne za powyższe niedopatrzenie 
zostały pouczone o konieczności należytego prowadzenia spraw oraz dochowania szczególnej 
staranności w zakresie odzwierciedlenia w pismach stanu faktycznego.  

Wobec powyższego skargę zaproponowano uznać za bezzasadną. 

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 306/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 5. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 91 z 2019 r. - referuje radna p. Emilia Susniło-Gruszka. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.91.2019) 

Radna p. Emilia Susniło-Gruszka omówiła skargę.  

W dniu 24 października 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi dotycząca niezrealizowania - 
zdaniem Skarżącego – zapisów art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W dnia 13 maja 2019 r. Skarżący złożył do Przewodniczącego Rady Miejskiej analogiczną 
skargę stawiając pod adresem Dyrektora MOPS w Łodzi identyczny zarzut, a Rada Miejska 
w Łodzi Uchwałą Nr XI/378/19 z dnia 26.06.2019 r. uznała skargę w przedmiotowym 
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zakresie za bezzasadną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – w związku z analogicznym 
zarzutem – przekazał również wyjaśnienia do Rzecznika Praw Dziecka. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w Łodzi zadania powiatowego centrum 
pomocy rodzinie (vide: art. 112 ust. 2 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 

t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). Przesłanka obligatoryjnego dochodzenia na rzecz 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art. 38 
ust. 2 ustawy jest spełniona w odniesieniu do ponad 150 dzieci, które napłynęły do 
rodzinnych form pieczy w latach 2017 - czerwiec 2018 . W tym zakresie Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łodzi sukcesywnie kompletuje dokumentację niezbędną do 
zainicjowania stosownych postępowań sądowych. Na etapie bezpośrednio poprzedzającym 
wniesienie pozwu do sądu znajduje się aktualnie 55 spraw. W odniesieniu do pozostałych 
przypadków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje sukcesywnie kolejne 
działania o charakterze przygotowawczym, obejmujące m.in. konieczność przeprowadzenia 
wnikliwej analizy różnorodnych stanów faktycznych w celu precyzyjnego określenia kręgu 
osób zobowiązanych do alimentacji dziecka. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi angażując dostępne instrumenty organizacyjno - prawne - podejmuje 
wszelkie możliwe działania służące realizacji dyspozycji przepisu art. 38 ust. 2 ustawy. 

Biorąc pod uwagę powyższe Referująca zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 310/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 6. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 92 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

Z uwagi na brak radnego referującego punkt został przełożony na kolejne posiedzenie w dniu 
10 grudnia 2019 r. 

 

Ad pkt 7. Omówienie wniosku nr 11 dotyczącego zobowiązania z tytułu opóźnień 
w spłacie raty kary nałożonej przez Zarząd Dróg i Transportu. 

Omówiono wniosek nr 11 dotyczący zobowiązania z tytułu opóźnień w spłacie raty kary 
nałożonej przez Zarząd Dróg i Transportu. 

 

Ad pkt 8. Omówienie wniosku nr 12 dotyczącego prośby o pomoc w uzyskaniu prawa do 
lokalu mieszkalnego przy ul. Spornej w Łodzi. 

Omówiono wniosek nr 12 dotyczący prośby o pomoc w uzyskaniu prawa do lokalu 
mieszkalnego przy ul. Spornej w Łodzi. 
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Ad pkt 9. Informacja na temat realizacji uchwały Nr VI/178/19 Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 marca 2019 r. dotyczącej planu wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego. 

Komisja wysłuchała informacji przekazanej przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych na temat realizacji uchwały Nr VI/178/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
6 marca 2019 r.  

 

Ad pkt 10. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XV/618/19 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. dotyczącej przywrócenia kursowania linii 
tramwajowej nr 3 na ul. Warszawskiej w Łodzi. 

Komisja wysłuchała informacji przekazanej przez przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu 
na temat realizacji uchwały Nr XV/618/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 
2019 r. dotyczącej przywrócenia kursowania linii tramwajowej nr 3 na ul. Warszawskiej 
w Łodzi  

 

Ad pkt 11. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XV/619/19 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. dotyczącej funkcjonowania linii autobusowej nr 
94. 

Komisja wysłuchała informacji przekazanej przez przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu 
na temat realizacji uchwały Nr XV/619/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 
2019 r. dotyczącej funkcjonowania linii autobusowej nr 94. 

 

Ad pkt 12. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XIV/605/19 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 18 września 2019 r. dotyczącej opracowania procedury postępowania 
w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy wobec dziecka umieszczonego 
w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Komisja wysłuchała informacji przekazanej przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej na temat realizacji uchwały Nr XIV/605/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 18 września 2019 r. dotyczącej opracowania procedury postępowania w przypadku 
podejrzenia wystąpienia przemocy wobec dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

 
Ad pkt 13 – 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 
 
 
 
 


