
DPr-BRM-II.0012.15.4.2019 

 

Protokół nr 7/II/19 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 6 lutego 2019 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 6 

    - obecnych................. 5 

    - nieobecnych............ 1 

• Radny p. Marcin Hencz – nieobecny nieusprawiedliwiony 
 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 9 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski.   

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi nr 10 z 2019 r.  

3. Omówienie skarg, które wpłynęły do Komisji. 

4. Sprawy różne i wniesione. 

III.Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła. Radni przyjęli 
zaproponowany porządek poszerzony o 1 punkt. 

Zmieniony porządek posiedzenia. 

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 9 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski.   

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi nr 10 z 2019 r.  

3. Omówienie skarg, które wpłynęły do Komisji nr 11 i 12 z 2019 r. 

4. Przyjęcie protokołu nr 6/I/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. 

5. Sprawy różne i wniesione. 



 

Ad 1.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 9 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski.   

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.9.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski przedstawił skargę oraz projekt uchwały. 

W dniu 17 grudnia 2018 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi w związku z nieprawidłowym sprawowaniem nadzoru nad 
działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.  

W dniu 30 listopada 2018 r. Skarżąca wystąpiła do Prezydenta Miasta w trybie 
dostępu do informacji publicznej o odpowiedź na zadane przez nią pytania. Pytania dotyczyły 
funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w związku 
z opublikowanym na stornie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpienia pokontrolnego. 
W dniu 12 grudnia 2018 r. Skarżąca otrzymała odpowiedź na pytania od Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi.  

Odpowiadając na pytanie dotyczące odpowiedzi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:  

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi udzielił Skarżącej informacji, iż realizuje 
zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Łódzkiego z dnia 
19 grudnia 2017 r. (RPS-43.54.2017). Zalecenia realizowane są w systemie ciągłym, a nie 
jednorazowo. 

2. W udzielonej przez MOPS w Łodzi odpowiedzi nastąpiła pomyłka w zakresie wskazania 
daty wydania realizowanych zaleceń określonych w wystąpieniu pokontrolnym - 
wskazano, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zalecenia pokontrolne 
zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. 
(RPS-I.431.31.2018), a powinno być, iż MOPS realizuje zalecenia pokontrolne wskazane 
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 lipca 2018 r. (RPS-I.431.31.2018). Zalecenia 
realizowane są w systemie ciągłym, a nie jednorazowo. Procedury zostały dostosowane 
zgodnie z wydanymi zaleceniami i w systemie ciągłym są stosowane. 

3. Skarżąca zadała pytanie "Czy wobec pracowników MOPS, którzy w sposób nierzetelny, 
niedbały i nieprofesjonalny wykonywali ciążące na nich obowiązki zostały wyciągnięte 
konsekwencje? Jeśli pracownicy ponieśli konsekwencje - to jakiego rodzaju?". Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej podtrzymuje swoje stanowisko, iż pytanie jest nieprecyzyjne 
w związku z czym budzi wątpliwość czy można je zakwalifikować do informacji 
publicznej w myśl art. 6 ustawy. 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił odpowiedzi, że Prezydent Miasta Łodzi 
zwiększył kontrole nad MOPS w Łodzi - odbywają się regularne spotkania Prezydent 
Miasta z Dyrektorem MOPS. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest natomiast 
adresatem udzielenia wyjaśnień na dodatkowe pytanie postawione w skardze czy takie 
spotkania odbywają się również z innymi kierownikami jednostek. 

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił odpowiedzi, że nie była przeprowadzona 
kontrola finansowa w związku z wydatkowaniem środków publicznych na dokonywanie 
kwalifikacji kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej pochodzących 
z innych powiatów. Wystąpienie pokontrolne nie zawiera sugestii wskazującej na 
konieczność nakazania przez Prezydenta Miasta Łodzi kontroli finansowej w MOPS 
w związku z wydatkowaniem środków publicznych na dokonywanie kwalifikacji 
kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej pochodzących z innych 
powiatów.  



6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na pytanie "Czy dyrektor MOPS udzielił odpowiedzi 
Wojewodzie Łódzkiemu w sprawie zapytania dotyczącego udziału innych powiatów 
w partycypacji kosztów związanych ze szkoleniem kandydatów, badaniem 
psychologicznym, weryfikacją warunków wynikających z art. 42 ustawy?" udzielił 
skarżącej odpowiedzi, iż przedstawił Wojewodzie Łódzkiemu swoje stanowisko 
w sprawie kandydatów na rodziny zastępcze z innych powiatów, co nie jest tożsame 
z przytoczoną przez Skarżącą informacją. 

Rada Miejska stwierdza, iż działania Prezydenta Miasta Łodzi i Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi są zgodne z prawem. Skarżąca otrzymała wyczerpujące 
odpowiedzi na swoje pytania z dnia 30 listopada 2018 r. Rada Miejska w Łodzi odnosząc się 
do tezy zawartej w ostatnich akapitach skargi skierowanej do Rady Miejskiej w dniu 
17 grudnia 2018 r. stwierdza, iż Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
odpowiedział na Pani pytania z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, co jest zgodne 
z prawem.  

Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.  

Komisja przyjęła omówiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 
77/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

Ad 2.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi nr 10 z 2019 r. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.2019) 

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi nr 10 z 2019 r.- druk BRM nr 78/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

Ad 3.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi nr 11 z 2019 r. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.11.2019) 

Komisja omówiła skargę i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi nr 11 z 2019 r.- druk BRM nr 80/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 

Ad 4.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi nr 12 z 2019 r. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.12.2019) 

Komisja omówiła skargę i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
terminu rozpatrzenia skargi nr 12 z 2019 r.- druk BRM nr 81/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

 



 

Ad 5.: Przyjęcie protokołu nr 6/I/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Protokół nr 6/I/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”.  

 

Ad 6.: Sprawy różne i wniesione. 

Przewodniczący poinformował o kolejnych skargach i pismach, które wpłynęły do Komisji. 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 

 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
       Rady Miejskiej w Łodzi 
 
 

Kamil Deptuła 
 
 


