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DPr-BRM-II.0012.15.28.2019 
 

Protokół nr 32/XI/2019 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 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. Emilia Susniło-Gruszka - 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 89 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

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

3. Sprawy różne i wniesione. 

 
 
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. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad poszerzony o 1 punkt.  
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Proponowany porządek po zmianach: 
 
 
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 89 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.89.2019) 

Radny p. Kamil Jeziorski omówił skargę.  

W dniu 16 i 22 października 2019 r do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęły wystąpienia 
dotyczące braku realizacji decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego przez Prezydenta 
Miasta Łodzi.  

W dniu 22 października 2019 r. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi wykonujący, w imieniu 
Prezydenta Miasta Łodzi, zadania z zakresu zarządcy dróg publicznych wystąpił do 
Marszałka Województwa Łódzkiego z pismem o przedłużenie realizacji budowy ekranów 
akustycznych ze względu na zachodzącą konieczność uwzględnienia zmian w ruchu 
pojazdów w tym ruchu tranzytowego i pojazdów ciężarowych w kontekście budowanej drogi 
ekspresowej S-14, której realizacja wpłynie na zmiany ilości pojazdów i poziom hałasu. 
Jest to zasadne przy realizacji samej inwestycji budowy ekranów akustycznych przy 
ul. Zgierskiej, o czym Skarżący został poinformowany pismem z dnia 10 września 2019 r.  

Wobec powyższego 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 308/2019. 
 
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 92 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.92.2019) 

Radny p. Kamil Jeziorski omówił skargę.  

W dniu 23 października oraz 3 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęły skargi na 
działanie Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi dotyczące realizowanej inwestycji 
zatoczki przy ul. Giewont 84-96. Głównym zarzutem wobec Dyrektora Zarządu Inwestycji 
Miejskich jest nasadzenie w ramach prowadzonej inwestycji 4 śliw w pasie drogowym. 
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Realizacja inwestycji drogowych, takich jak: Przebudowa ul. Giewont obejmuje również 
wykonanie nowej zieleni, w tym nasadzeń drzew w pasach drogowych. Projekt przebudowy 
omawianej ulicy był uzgadniany na etapie opracowywania przez jednostkę projektową 
z mieszkańcami w zakresie lokalizacji projektowanych zjazdów oraz w zakresie konieczności 
wycinek istniejących drzew kolidujących z projektowaną drogą. Nasadzenia zieleni w pasach 
drogowych służą nie tylko mieszkańcom ulicy, ale wszystkim mieszkańcom Łodzi i wynikają 
z aktualnej polityki ekologicznej Miasta. Dobór, ilość oraz lokalizacja nowych nasadzeń 
wynika często z konieczności kompensacji zieleni usuniętej w ramach prowadzonych 
inwestycji drogowych i podlega opiniowaniu Wydziału Architektury i Zieleni Zarządu 
Inwestycji Miejskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej, który przejmie tą zieleń w utrzymanie 
po zakończeniu gwarancji.  

Wobec obaw mieszkańców dotyczących porządkowania ulicy z jesiennych opadów liści Rada 
Miejska w Łodzi zobowiązuje Zarząd Zieleni Miejskiej do wywiązywania się z obowiązków 
dotyczących oczyszczania terenu.  

Wykonanie w jezdni przy skrzyżowaniu trójkątów z kostki granitowej nie miało na celu 
wydatkowania dodatkowych środków finansowych tylko mają służyć naprowadzeniu osób 
niewidomych i niedowidzących poruszających się jezdnią na chodniki wykonane w dalszej 
części ul. Giewont.  

Słupy teletechniczne pozostałe w pasie drogowym ul. Giewont nie stanowią majątku Miasta 
i nie były w kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową. Przed rozpoczęciem inwestycji 
wszyscy gestorzy zostali poinformowani o planowanym terminie rozpoczęcia prac 
budowlanych i mieli czas na przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie stosownych prac 
przed lub w trakcie przebudowy ulicy.  

Wobec powyższego oraz z uzyskanych informacji uzupełniających w ocenie Rady Miejskiej 
w Łodzi wszelkie działania Zarządu Inwestycji Miejskich były prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

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 311/2019. 
 
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 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wniosku nr 11 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.15.11.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił wniosek.  

W dniu 8 października 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek dotyczący nie 
naliczenia odsetek od kary nałożonej przez Zarząd Dróg i Transportu.   
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W wyniku pogłębionej kwerendy ustalono, że 15 grudnia 2014 r. Zarząd Dróg i Transportu 
nałożył na wnioskodawczynię karę za samowolne zajęcie pasa drogowego. Następnie kwota 
ta – ponad 22 tysięcy zł – została rozłożona na 48 rat. Niestety ostatnia rata została wpłacona 
z prawie 4 miesięcznym opóźnieniem, co oznacza niedotrzymanie warunków zawartych 
w decyzji ratalnej a w konsekwencji naliczenie odsetek od pełnej kwoty kary rozłożonej na 
raty i to od dnia wydania decyzji ratalnej. Warto w tym miejscu dodać, iż wnioskodawczyni 
uregulowała należność z tytułu odsetek jeszcze w październiku 2019 r.  

Komisja wnikliwie przebadała stan faktyczny i prawny sprawy – z udziałem pracowników 
Centrum Usług Wspólnych, zasięgnięto również opinii prawników Urzędu Miasta Łodzi. 
Obowiązujące ramy prawne nie pozwalają jednak na uwzględnienie wniosku.   

Wobec powyższego Referujący zaproponował uznać wniosek za bezzasadny. 

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 314/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 4 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wniosku nr 12 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.15.12.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił wniosek.  

W dniu 22 października 2019 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynął wniosek 
o zaprzestanie czynności zmierzających do eksmisji wnioskodawczyni (wraz z rodziną) 
z zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego.   

W wyniku pogłębionej kwerendy ustalono, że wnioskodawczyni była stroną umowy najmu 
lokalu przy ul. Spornej. Umowa ta została wypowiedziana na skutek permanentnego 
nieregulowania w terminie odpowiednich opłat przez wnioskodawczynię. Kwota narosłego 
długu była jednak tak znaczna, iż jego spłata jednorazowo była niemożliwa stąd w 2015 r. 
podpisano porozumienie o rozłożeniu go na raty. Harmonogram spłat nie został jednakowoż 
dotrzymany przez wnioskodawczynię a sama spłata nastąpiła z rocznym opóźnieniem 
względem ustalonego wspólnie planu.  

Prawomocnym wyrokiem sądu z 2015 r. wnioskodawczyni wraz z rodziną zostali prawnie 
zobligowani do opuszczenia lokalu z jednoczesnym prawem do lokalu socjalnego.  

W tak zarysowanym stanie faktycznym Rada Miejska w Łodzi ocenia pozytywnie działania 
Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi oraz pracowników podległych Prezydentowi Miasta 
Łodzi. Interes miasta i jego mieszkańców wymaga egzekwowania należności finansowych, 
albowiem środki te są potrzebne do utrzymania tkanki miejskiej w odpowiednim stanie.  
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż następuje to z poszanowaniem praw wnioskodawczyni i jej 
rodziny. W przedmiotowej sprawie oznacza to prawo do lokalu socjalnego w miejsce 
zajmowanego lokalu komunalnego, którego utrzymanie nastręcza wnioskodawczyni problem.  
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Wobec powyższego Referujący zaproponował uznać wniosek za bezzasadny. 

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 315/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
ustalenia wysokości diet przysługujących radnym - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

Radny p. Kamil Deptuła omówił projekt.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi- 
druk BRM nr 316/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

– 0 głosów.  

Ad pkt 6 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji nr 14 - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.14.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił petycję.  

W dniu 2 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja Stowarzyszenia …  
w sprawie prowadzenia przez Miasto Łódź działań informacyjnych w mediach 
społecznościowych. 

Ustawa o petycjach przewiduje w art. 6 ust. 1, że adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 
rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej 
złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję.  

Rada Miejska w Łodzi stwierdza, że nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji i przekazuje ją 
Prezydentowi Miasta Łodzi, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia 

Wobec powyższego Referujący zaproponował uznać jak wyżej. 

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 317/2019. 
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Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 7 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji nr 13 - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.13.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił petycję.  

W dniu 29 listopada 2019 r. Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi przekazał do Rady Miejskiej 
w Łodzi petycje z dnia 18 i 28 listopada 2019 r.  

Ustawa o petycjach przewiduje w art. 6 ust. 1, że adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 
rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej 
złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję.  

Rada Miejska w Łodzi stwierdza, że nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji w zakresie 
punktów 2-11 i przekazuje ją Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, jako organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Petycję dotyczącą punktu nr 1 Rada Miejska w Łodzi rozpatrzy w ustawowym terminie. 

Wobec powyższego Referujący zaproponował uznać jak wyżej. 

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 318/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 9 – 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 
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