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DPr-BRM-II.0012.15.6.2020 
 

Protokół nr 38/III/2020 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 17 marca 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   3 radnych  
 
nieobecnych                -  3 radnych 

• Radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj– nieobecna nieusprawiedliwiona 
• 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. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 4 z 2020 r. - 
referuje radny p. Kamil Deptuła. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 15 z 2019 r. 
oraz 2 i 3 z 2020 r. dotyczących lokalizacji filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi - referuje 
radny p. Kamil Deptuła. 

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

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. 
 
 
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 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 4 
z 2020r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.4.2020) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił projekt uchwały.  

W dniu 20 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Łodzi dotyczące braku realizacji podjętych zobowiązań w ramach zadań 
statutowych jednostki. 

Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że pismo Skarżącej w sprawie przycięcia drzew wpłynęło 
w dniu 22 marca 2019 r. a odpowiedź została wysłana w dniu 2 kwietnia 2019 r. 
za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po dokonaniu oględzin terenowych, mimo dobrego stanu 
fitosanitarnego, klony zostały zakwalifikowane do przycięcia pielęgnacyjnego w celu 
ograniczenia zacienienia okien, na które wskazywano w piśmie. Prace zostały wykonane 
w lutym 2020 r. Czas oczekiwania na przeprowadzenie prac wynikał z faktu, iż drzewa były 
w dobrym stanie zdrowotnym, bez suchych konarów i rosną na trawniku z dala od ciągów 
pieszych. W związku z powyższym nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub mienia, 
a ze względu na ograniczone środki finansowe Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi w pierwszej 
kolejności zajmuje się usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu. Ponadto dwie 
jesienne wichury, które wymusiły zaangażowanie znacznych środków potrzebnych do 
uprzątnięcia odłamanych konarów i powalonych drzew spowodowało wydłużenie czasu 
oczekiwania na przycięcia o charakterze prześwietlającym. 

Referujący zaproponował uznać petycje za zasadne. 
 

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 35/2020. 

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 petycji nr 15 
z 2019 r. oraz 2 i 3 z 2020 r. dotyczących lokalizacji filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi  - 
referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczkach nr: DPr-BRM-II.152.15.2019,  

DPr-BRM-II.152.2.2020,  DPr-BRM-II.152.3.2020) 

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił projekt uchwały.  
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W dniu 15 stycznia, 6 lutego oraz 18 lutego 2020 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęły 
petycje, w których wnoszący sprzeciwiają się planom zmiany lokalizacji Filii nr 20, 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi, poprzez jej przeniesienie z lokalu przy ul. Limanowskiego 190 
do lokalu przy ul. Legionów 2. 

W wyniku przeprowadzonej kwerendy ustalono, że budynek, w którym obecnie znajduje się 
Filia nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi znajduje się w nienależytym stanie i istnieje 
obiektywna potrzeba przeniesienia księgozbioru i czytelni do innych pomieszczeń. W tym 
miejscu należy podnieść, że proces zmiany lokalizacji filii jest określony przepisami 
szczególnymi, które przewidują długotrwałą i skomplikowaną procedurę w tym zakresie, 
co jednak nie pozwala na swobodne poszukiwania niezbędnego lokalu, albowiem przez czas 
potrzebny dla przeprowadzenia formalnej procedury zmiany lokalizacji filii biblioteki, 
docelowe pomieszczenia musiałyby oczekiwać puste na jej zakończenie.  

Należy jednak przychylić się do głosu społeczności mieszkańców, korzystających z zasobów 
Filii, podniesione w wystąpieniach, że przeniesienie filii Biblioteki Miejskiej 
z ul. Limanowskiego 190 na ul. Legionów 2 byłoby niezasadne i zerwałoby nić łączącą 
lokalnych czytelników z Biblioteką.  

Co ważne, argumentację tą podziela również Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi, który 
w wyniku rozmów zadeklarował tymczasowe odstąpienie od wnioskowania o przeniesieniu 
Filii nr 20 oraz zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do znalezienia innej 
lokalizacji dla tej filii w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu obecnie zajmowanego.  

W związku z tym Rada Miejska w Łodzi uznaje petycje za zasadne oraz zobowiązuje 
Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi oraz Prezydenta Miasta Łodzi do podjęcia 
niezbędnych działań mających na celu znalezienie nowej siedziby Filii nr 20 na obszarze 
osiedla Teofilów-Wielopolska    

W związku z powyższym, petycje złożone do Rady Miejskiej w Łodzi referujący 
zaproponował uznać za zasadne. 

Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 36/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 3 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 1 
z 2020 r. – referuje radny p. Kamil Deptuła. 

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

Radny p. Kamil Deptuła przedstawił projekt uchwały.  

W dniu 13 stycznia 2020 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja dotycząca zmian 
w organizacji centrum miasta Łodzi. 

W wyniku przeprowadzonej kwerendy ustalono, że postulat ograniczenia ruchu 
samochodowego w mieście poprzez utworzenie siatki ulic jednokierunkowych jest nierealny. 
Z uwagi na wyjątkowy charakter ul. Piotrkowskiej zarządzeniem nr 3516/VII/16 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad organizacji ruchu 
na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego zostały 
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wprowadzone regulacje ograniczające ruch samochodowy uwzględniając jednocześnie 
konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej zarówno przyległych kamienic 
mieszkalnych jak i licznych punktów gastronomicznych. Również wprowadzana etapami 
rewitalizacja w centrum Miasta Łodzi ma na celu uspokojenie ruchu poprzez m.in. tworzenie 
stref zamieszkania z jednoczesnym ograniczeniem miejsc postojowych, zaś rozwiązaniem 
problemu deficytu miejsc postojowych mają być w przyszłości parkingi kubaturowe. Należy 
podkreślić, że wszelkie realizowane inwestycje drogowe prowadzone są zgodnie z aktualnie 
obowiązującą polityką Miasta Łodzi. Funkcjonująca Strefa Płatnego Parkowania w Łodzi 
przyczynia się m.in. do ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta, gdyż część 
kierowców, nie chcąc wnosić opłaty za postój, rezygnuje z wjazdu do centrum. Wzrost opłat 
za parkowanie regulowany jest ustawowo i może być niewystarczający do realizacji lokalnej 
polityki transportowej oraz polityki ochrony środowiska. W związku z tym w 2020 r. 
planowane jest przeprowadzenie badań obszaru Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi 
i przeanalizowanie jej funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika 
rotacji parkujących pojazdów, w celu wyłonienia obszaru śródmiejskiej strefy płatnego 
parkowania. W obrębie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania można wprowadzić wyższe 
stawki opłat za poszczególne godziny postoju pojazdu niż te obowiązujące w strefie płatnego 
parkowania, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ilości pojazdów parkujących 
w ścisłym centrum Łodzi.  

Referujący zaproponował uznać petycję 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 37/2020. 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 4 – 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 
 
 
 


