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DPr-BRM-II.0012.15.4.2020 
 

Protokół nr 36/II/2020 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 18 lutego 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   5 radnych  
 
nieobecnych                -  1 radny 

• Radny p. Mikołaj Stefanowski – 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 104 z 2019 r. - referuje radny p. Mikołaj Stefanowski. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 12 z 2019 r. 
- referuje radny p. Kamil Deptuła 

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 zaproponowany porządek obrad wraz 
z Aneksem nr 1. 

• Omówienie wniosku nr 2 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

• Przyjęcie protokołów nr 33/I/20 z  28 stycznia oraz nr 34/I/20 z 29 stycznia 2020 r., 



 2

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Omówienie wniosku nr 2 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła.  

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 104 z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 12 z 2019 
- referuje radny p. Kamil Deptuła. 

4. Przyjęcie protokołów nr 33/I/20 z  28 stycznia oraz nr 34/I/20 z 29 stycznia 2020 r. 

5. Sprawy różne i wniesione. 
 
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 
wniosku nr 2 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.0005.15.2.2020) 

Radny p. Kamil Deptuła poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo dotyczące lokalu 
mieszkalnego zamieszkałego przez rodzinę z 2 dzieci, z czego jedno dotknięte chorobą. 
Diagnoza dziecka pochłonęła spore środki finansowe, co wpłynęło na zaległości w opłatach 
czynszowych.  

Wnioskodawca zapewnił, że wszystkie potrzebne i kosztowne badania zostały 
przeprowadzone. Pozostała teraz opieka i dbanie o to, żeby zdrowie dziecka pozostało na 
takim poziomie, na jakim jest. Dziecko korzysta z programu miejskiego - specjalistycznych 
usług medycznych.  

Przewodniczący Komisji  poprosił o opinię przedstawiciela Zarządu Lokali Miejskich 
w Łodzi.  

Przedstawiciel Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi  poinformowała, że rozstrzygała sprawę 
w oparciu o dokumenty zgromadzone w sprawie. Niestety przy złożonym wniosku 
o podpisanie umowy najmu na lokal- brak jest informacji dotyczących sytuacji rodzinnej oraz 
brak zaświadczeń lekarskich.  

Komisja omówiła wniosek nr 2 z 2020 r. i uzgodniła z Przedstawicielem Zarządu Lokali 
Miejskich w Łodzi sposób udzielenia pomocy Wnioskodawcy.  

 
Ad pkt 2 - Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 104 z 2019 r. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.104.2020) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił skargę.  

W dniu 24 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych.  

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że przeprowadzone kontrole zarówno przez pracownika 
socjalnego jak i podmiot wykonujący usługi nie stwierdziły nieprawidłowości w realizowaniu 
usług opiekuńczych. Skarżąca wielokrotnie wnioskowała o zmianę opiekunki dla syna, 
co skutkowało tym, iż od listopada 2019 r. do chwili obecnej czterokrotnie następowała 
zmiana opiekunki. Syn Skarżącej od wielu lat jest klientem tutejszego Ośrodka. Mieszka sam, 



 3

nie posiada dzieci. Jedyną osobą zobowiązaną do alimentacji jest matka- Skarżąca, która 
przyjmuje postawę roszczeniową wobec realizowanej synowi pomocy. Klient ma problem 
alkoholowy. Posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności na stałe, nie ma uprawnień do 
świadczeń emerytalno-retowych, w związku z czym otrzymuje z tutejszego Ośrodka zasiłek 
stały oraz wsparcie przewidziane w ustawie o pomocy społecznej. W okresie od 1 stycznia 
2020 r. do 31 marca 2020 r. pomoc w formie usług opiekuńczych jest świadczona w 
wymiarze 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin dziennie oraz w 
soboty w wymiarze 2 godzin bezpłatnie. Usługi są realizowane przez agencję „Okaż serce”. 

W marcu 2019 r. syn Skarżącej wyraził chęć umieszczenia w domu pomocy społecznej.  
Po przeprowadzonym postępowaniu, decyzją z dnia 26 kwietnia 2019 r. został skierowany do 
domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. W dniu 3 stycznia 2020r. 
wystąpiono z pismem o przyspieszenie terminu przyjęcia do domu pomocy społecznej 
z uwagi na trudną sytuację zdrowotną oraz mieszkaniową klienta. Syn Skarżącej ma problemy 
z poruszaniem się, nie jest w stanie wykonywać podstawowych czynności samodzielnie, 
potrzebuje pomocy w przygotowaniu posiłków, higieny osobistej, przynoszeniu opału i wody.  

Podczas wizyt pracownika socjalnego syn Skarżącej nigdy nie skarżył się na pracę opiekunek, 
potwierdzał, iż jest zadowolony z ich usług, jednakże Skarżąca w dalszym ciągu zgłaszała 
zastrzeżenia.  

Podczas wizyt pracownika socjalnego w obecności opiekunki, które miały miejsce w dniu 15 
i 28 listopada 2019 r. oraz 2 grudnia 2019 r., a także 3 stycznia 2020 r. pytano o kwestie 
dotyczące opału, zakupów, a także zmiany pościeli i prania bielizny, a także kontaktu z 
lekarzem i zakupu leków. Opiekunka poinformowała, iż wykonuje wszystkie te czynności. 
Pracownik socjalny stale monitoruje środowisko sprawdzając zakres realizacji usług i nie 
stwierdził żadnych uchybień.  

W dniu 20 stycznia 2020 r. pracownik socjalny ponownie wizytował środowisko.  
Syn Skarżącej oświadczył, że był zadowolony z opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej (dalej: PKPS), a skargę na nią podpisał pod wpływem sugestii matki, wcześniej 
nie czytając, co podpisuje. Syn Skarżącej wniósł prośbę o zmianę podmiotu realizacji usług 
na agencję PKPS, w związku z powyższym zostaną podjęte działania w celu przywrócenia 
dawnej opiekunki.  

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 22/2020. 

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 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 12 
z 2019 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

 (Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.12.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił petycję.  

W dniu 27 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja w sprawie 
utwardzenia nawierzchni ul. Rżewskiego w Łodzi. 

W wyniku przeprowadzonej kwerendy ustalono, że przedmiotowa ulica jest skanalizowana 
i nieutwardzona, a jej stan uzasadnia pilną potrzebę przebudowy – jeszcze w 2020 roku, 
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w ramach projektu Plan dla osiedli. W tej materii trwają pracę przygotowujące do 
zainicjowania procesu zmian w budżecie.  

Przedstawiciel Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi  poinformowała, że ZIM ma projekt 
od ul. Zajączkowskiego do ul. Książka, natomiast za ul. Książka jest krótki odcinek 
(ok. 100m.) i właściwie cała ul. Rżewskiego zostanie utwardzona.  Na dziś jest to droga 
gruntowa, będzie tam zrobiona nawierzchnia asfaltowa lub z kostki. Jest to zadanie 
jednoroczne. 

Referujący zaproponował uznać petycję mieszkańców 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 27/2020. 

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 - Przyjęcie protokołów nr 33/I/20 z 28 stycznia 2020 r. oraz nr 34/I/20 
z 29 stycznia 2020r. 

Protokoły nr 33/I/20 z 28 stycznia 2020 r. oraz nr 34/I/20 z 29 stycznia 2020 r. zostały 
przyjęte jednomyślnie 4 głosami „za. 

 

Ad pkt 3 – Sprawy różne i wniesione. 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek o udostępnienia 
nagrania audio, stenogramu oraz protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2020 r.  

Radca prawny poinformował, że z art. 19 ustawy o udostępnieniu do informacji publicznej 
wynika wyraźnie, że udostępnienie nagrań audio, video lub stenogramu następuje tylko 
w sytuacji, kiedy z posiedzenia nie sporządzono protokołu.   

  

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 
 
 
 


