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DPr-BRM-II.0012.15.5.2020 
 

Protokół nr 37/III/2020 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 marca 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   4 radnych  
 
nieobecnych                -  2 radny 

• Radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• Radny p. Damian Raczkowski – 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 4 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 
12 z 2019 r. oraz 2 i 3 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

3. Omówienie petycji nr 1 z 2020 r. – referuje radny p. Michał Olejniczak. 

4. Przyjęcie protokołów nr 35/II/20 z 11 lutego oraz nr 36/II/20 z 20 lutego 2020 r.  

5. 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. 
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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 4 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

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

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła poprosił Przedstawicieli Zarządu Zieleni 
Miejskiej o przedstawienie problemu. 

Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi  poinformowała, że prace dotyczące 
pielęgnacji drzew zostały wykonane w lutym 2020 r. W dniu 22 marca 2019 r. wpłynęło do 
Zarządu pismo Skarżącej w sprawie tych drzew. W dniu 1 kwietnia Zarząd wysłał odpowiedź, 
która poprzedzona była wizją terenową. Drzewa zostały zakwalifikowane do przycięcia. 
W odpowiedzi do Skarżącej wyraźnie zostało zaznaczone, że prace zostaną wykonane 
w możliwie najszybszym terminie w miarę realizacji wcześniejszych zgłoszeń. Zarząd mając 
dodatkowo w 2019 r. 2 wichury, ograniczone środki oraz konieczność wycięcia lub 
pielęgnacji drzew, które stanowiły wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa tak ustalił tą 
kolejność.  

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła powiedział, że sprawa dotyczy czasu realizacji 
prośby Skarżącej. Zapytał, czy drzewa nadawały się do przycięcia, ale nie były w stanie 
zagrażającym życiu, zdrowiu, mieniu, wobec tego nie było trzeba ich przycinać 
interwencyjnie, w pierwszej kolejności, czy drzewo było w złym stanie, a Zarząd zwlekał 
rok?  

Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi  poinformowała, że mamy do czynienia 
z pierwszym przypadkiem. Dodała, że dokonano tych cięć w pierwszym możliwym terminie.  

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła podziękował za wyjaśnienia. Poinformował, 
że przyjęcie projektu uchwały nastąpi na kolejnym posiedzeniu. 

 
Ad pkt 2 - Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji nr 12 z 2019 r. oraz 2 i 3 z 2020 r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.15.2019, DPr-BRM-
II.152.2.2020 i DPr-BRM-II.152.3.2020) 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła poprosił wnoszących petycję o przedstawienie 
problemu. 

Przedstawiciel Fundacji KAMENA-Łód ź powiedział, że reprezentuje mieszkańców Osiedla 
Żabieniec, które wchodzi w skład Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska. Petycja dotyczy 
Biblioteki - Filii przy ul. Limanowskiego 194.  

Odczytał oświadczenie:  

Szanowni Państwo, nasze pokolenia nie potrafią czytać z komputerowego monitora, dla nas 
książka to klejnot, przyjaciel, towarzysz, często smutnych, samotnych wieczorów, to relaks, 
odpoczynek od wszechstronnej reklamy i szmiry, ale Biblioteka w Łodzi to nie tylko książka, 
to dla ogromnej rzeszy mieszkańców 60+ prawdziwe okno na świat, miejsce osiedlowej 
integracji i mniejszych lub większych zdarzeń kulturalnych. I tak odczytywaliśmy szczytne 
założenia bibliotecznej reformy dotyczącej m.in. naszej Filii, przystosowanie bibliotek do 
obecnych potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych oraz niemal 200 tys. społeczności 60+. 



 3

Tymczasem pod płaszczykiem tych szczytnych ideałów próbuje się likwidować biblioteki 
osiedlowe, a w zamian tworzyć w centrum Miasta kilka pokazówek placówek, które 
odwiedzane początkowo licznie ze zwykłej ciekawości, potem będą puste, bo podaż ich usług 
będzie w tym miejscu wyższy niż społeczne oczekiwania. Argumentem za likwidacją 
bibliotek osiedlowych staje się ich usytuowanie na I piętrach pawilonów, czy mała frekwencja 
dostrzegana podczas sporadycznych i wyrywkowych wizytacji, ale nikt podczas tych wizyt 
nie dostrzegł chyba rozwalających się ze starości krzeseł, czy braku podstawowego sprzętu 
niezbędnego do realizacji form kulturalnych uzupełniających to czytelnictwo. To My 
mieszkańcy reperujemy krzesła, kupujemy sprzęt, czy taszczymy go z domu, by tylko 
biblioteka mogła sprostać naszym potrzebom. I w zamian za to w nagrodę za nasze trudy, w 
udawanej trosce o nasze dobro usiłuje się stworzyć sztuczne przenosiny placówek, a w 
rzeczywistości ich usunięcie z miejsca, gdzie są one naprawdę potrzebne. Dokonana 
rewolucja w bibliotecznych księgozbiorach sprawiła, że ulubionych przez nas, ale obecnie 
niewznawianych autorów szukamy nie w bibliotekach, a w antykwariatach. Komu 
przeszkadzały pięknie oprawione stare książki. Te działania to zaprzeczenie całej idei reformy 
bibliotecznej. Biblioteki nie pustoszeją, bo brak zainteresowania ich propozycjami, ale z 
braku doposażenia coraz mniej mają do zaoferowania. Dlatego prosimy, cofnijmy 
krzywdzące mieszkańców decyzje uchwały i przedstawmy reformy bibliotek na właściwy tor 
w oparciu o faktyczne i społeczne konsultowane decyzje i zdrowy rozsądek. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła poprosił przedstawicieli Wydziału Kultury oraz 
Biblioteki Miejskiej o przedstawienie planu działania. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i odpowiedział, 
że obecnie procedowany jest projekt uchwały RM w sprawie zmian dotyczących statutu 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zmiany obejmują zakres uchwał intencyjnych z wyłączeniem 
lokalizacji przy ul. Limanowskiego 194. Nowa organizacja tego punktu jest przewidywana na 
koniec 2021 r. z zapewnieniem dotychczasowych funkcji, a nawet jeszcze lepszych od strony 
organizacyjnej i dostępności. 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła zapytał, co z pomysłem likwidacji Filii 
i przeniesieniem siedziby? W sytuacji likwidacji Filii Biblioteki na dużym osiedlu 
i przenoszeniu do centrum, to nie jest sytuacja komfortowa dla mieszkańców, a nawet 
niedopuszczalna z punktu widzenia Biblioteki.  

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
p. Halina Bernat wyjaśniła, że nie było takich planów i nie ma. Zgodziła się, że stan lokalu 
przy ul. Limanowskiego jest w skandaliczny. Od 2019 r. toczą się rozmowy z zarządcą lokalu 
– Zarządem Lokali Miejskich o plany wobec całego kompleksu. Wobec braku planów 
podniesienia standardu tego lokalu, podjęto poszukiwania innego lokalu z zasobów miejskich. 
Plan jest taki, żeby w podobnej przestrzeni znaleźć taką lokalizację, na parterze, 
o powierzchni 200 m2, żeby można było nie tylko wypożyczać książki, ale również 
organizować spotkania. Nie było i nie ma zamiaru przenoszenia Filii Biblioteki i zasobów 
książkowych z ul. Limanowskiego na Plac Wolności.  

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła zapytał, co z obecną siedzibą? 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
p. Halina Bernat odpowiedziała, że jest fatalny stan techniczny.  

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła powiedział, że idea petycji polega na tym, żeby 
nie przenosić lokalu na Plac Wolności. Na pewno przez najbliższe 2 lata nie nastąpi zmiana 
siedziby, ale jeżeli już nastąpi zmiana siedziby to na terenie osiedla tak, żeby było wygodnie 
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przede wszystkim mieszkańcom. Zapytał, czy takie rozwiązanie odpowiada stronie 
składającej petycję. 

Przedstawiciel Fundacji KAMENA-Łód ź powiedział, że odnośnie tego obiektu, w którym 
znajduje się siedziba biblioteki, a jest w takim stanie, tuż obok był Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i został przeniesiony na parter, do pomieszczeń, które zajmuje Zarząd Lokali 
Miejskich – administratorzy. Ten przykład przedstawia, że Biblioteka też mogłaby się 
przenieść na parter, ale to jest chyba kwestia porozumienia międzyresortowego. 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła zapytał, czy pomysły lokalizacji są 
konsultowane i z kim.  

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
p. Halina Bernat poinformowała, że zgodnie z ustawą mamy obowiązek poinformować 
o zamiarze i taka informacja się pojawiła. Wnoszący petycję zwrócili się bezpośrednio do 
Prezydenta Miasta, protestując przeciwko takiemu zamiarowi. Po uzyskaniu informacji 
odbyły się dwa spotkania. Działania Biblioteki są zgodne z wszelkimi przepisami 
i informacjami. 
Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Kultury 
Rady Miejskiej w Łodzi. 

Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi p. Karoli na Kępka wyjaśniła, 
że pierwotnie petycja wpłynęła do Komisji Kultury. Komisja Kultury wizytowała Fili ę 
Biblioteki w roku 2019. Potwierdziła, że stan biblioteki jest opłakany i jakiekolwiek 
inwestycje tam powinny mieć miejsce. Zwróciła się z pytaniem, czy byłaby możliwość 
przenieść bibliotekę na parter, gdyż byłoby to najlepsze rozwiązanie. W imieniu Komisji 
Kultury zaproponowała uznać tą petycję za zasadną i w związku z tym decyzja o zmianie 
lokalizacji nie będzie dokonana.  

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
p. Halina Bernat dodała, że nie ma intencji przenoszenia zbiorów, ani zapraszania 
czytelników na Plac Wolności z ul. Limanowskiego. Potrzeba tylko numeru z biblioteki przy 
ul. Limanowskiego. Obecny stan bibliotek, który wystąpił po scentralizowaniu, to jest 79 
Filii, w których jest wiele różnych spraw do wyczyszczenia, np. pod jednym adresem 
znajdowały się 3 numery, albo są takie adresy, które już nie istnieją od dawna, np. 
ul. Ogrodowa. Ustawa nie pozwala na łatwy sposób otwierania, bądź zamykania 
i wykorzystuje się możliwości ustawy poprzez wykorzystanie numeru danej Filii. Nikt nie 
miał intencji przenoszenia.  

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła zapytał - jeżeli dokona się zmiana, która została 
zainicjowana, to jaki nr będzie miała Filia Biblioteki przy ul. Limanowskiego. 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
p. Halina Bernat powiedziała, że Filia będzie funkcjonowała jak obecnie do momentu 
pozyskania nowego lokalu. 

Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi p. Karoli na Kępka zapytała, 
czy jest jakiś dokument, który mówi o tym, że Biblioteka wystąpiła do Zarządu Lokali 
Miejskich z prośbą o przeanalizowanie sytuacji i zamiany pięter? 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
p. Halina Bernat odpowiedziała, że wpłynęło pismo Kierownika Wydziału Lokali 
Użytkowych o tym, że w chwili obecnej ZLM nie dysponuje żadnym wolnym lokalem 
spełniającym określone w wystąpieniu kryteria.  
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Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi p. Karoli na Kępka wyjaśniła, 
że nie chodzi o lokal w okolicy, tylko zamianę lokali na piętrach w ramach tej samej 
lokalizacji. 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
p. Halina Bernat odpowiedziała, że pismo dotyczyło wolnego lokalu spełniającego określone 
kryteria. 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła poprosił o złożenie do Komisji oficjalnego 
stanowiska w przedmiotowej sprawie w porozumieniu z Wydziałem Prawnym.  

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przyjmie stanowisko w sprawie petycji. 

Ponadto Przewodniczący Komisji  uspokoił Wnoszących petycję, że Biblioteka nie zostanie 
przeniesiona i można z niej korzystać.  

 

Ad pkt 3 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 1 
z 2020 r. - referuje radny p. Michał Olejniczak. 

 (Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.1.2020) 

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła poprosił Przedstawicieli Zarządu Dróg 
i Transportu o przedstawienie sprawy. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk 
poinformował, że Wnoszący petycję wyciągnął zbyt pochopne wnioski ze swojego pobytu 
w Łodzi. Każdy z przytoczonych argumentów można podważyć np., że transport miejski 
funkcjonuje bardzo słabo – to, dlaczego tramwaje na trasie W-Z jeżdżą co 6 min., pozostałe 
jeżdżą co 12 min. Miasto podejmuje znaczne działania w zakresie funkcjonowania transportu 
zbiorowego, aby zachęcić do korzystania z takiego transportu i tym samym zmniejszyć liczbę 
pojazdów osobowych. Rozszerzamy strefę płatnego parkowania, żeby liczbę tych pojazdów 
w centrum miasta ograniczać.  

Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła podziękował za wyjaśnienia. Zaproponował, 
aby odpowiadając na petycję wskazać, że miasto jest pewnym funkcjonującym organizmem, 
którego zmiany w tak radykalny sposób, w jaki zaproponował wnoszący petycję bez 
ogromnych środków na rozwiązania tymczasowe oraz zrealizowanie tych wszystkich 
pomysłów byłoby niemożliwe.  
 
Ad pkt 4 - Przyjęcie protokołów nr 35/II/20 z 11 lutego oraz nr 36/II/20 z 20 lutego 2020  

Protokoły nr 35/II/20 z 11 lutego 2020 r. oraz nr 36/II/20 z 2o lutego 2020 r. zostały przyjęte 
jednomyślnie 4 głosami „za. 

Ad pkt 3 – Sprawy różne i wniesione. 

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 


