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Protokół nr 9/III/19 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 6 marca 2019 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

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

    - obecnych................. 6 

    - nieobecnych............ 0 

 

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 6 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

2. Przyjęcie protokołu nr 8/II/19 z 26 lutego 2019 r. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 

III.Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła. Radni przyjęli 
zaproponowany porządek zmieniony w 2 punktach: zdjęto punkt 2 oraz wprowadzono 2 
punkty. 

Zmieniony porządek posiedzenia. 

1. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 6 
z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

2. Ponowna dyskusja nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 
5 z 2019r. druk BRM nr 88/2019.– referuje radny p. Władysław Skwarka. 

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

4. Sprawy różne i wniesione. 



 

Ad 1.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 6 z 2019 r. – referuje radny p. Damian Raczkowski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.6.2019) 

Radny p. Damian Raczkowski przedstawił skargę oraz projekt uchwały. 

W dniu 9 stycznia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania 
Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie nieprawidłowości w przeprowadzeniu naboru na wolne 
stanowisko kierownicze Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora w Domu Dziecka dla Małych 
Dzieci w Łodzi.  

W związku ze zgłoszeniem przez ówczesnego dyrektora placówki Panią … rezygnacji 
z kontynuowania zatrudnienia po rozwiązaniu obowiązującej umowy o pracę na 
dotychczasowym stanowisku, w dniu 14 grudnia 2018 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi ogłosił nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – 
dyrektora Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi.  

W terminie określonym w ogłoszeniu tj. od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 28 grudnia 
2018 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Panią …, spełniająca wymagania formalne. 
Zespól ds. naboru powołany Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora MOPS w Łodzi z dnia 2 
stycznia 2019 r. przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w dniu 7 stycznia 
2019 r.  

Zespół pozytywnie ocenił zaangażowanie i perspektywy, jakie w rozmowie przedstawił 
kandydat w osobie Pani …. W związku z powyższym zgodnie z § 4 ust. 1. ww. zarządzenia w 
dniu 7 stycznia 2019 r. skierowano pismo do Prezydent Miasta Łodzi z prośbą o akceptację 
wskazanej kandydatury. Po otrzymaniu akceptacji w dniu 14 stycznia 2019 r. na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie MOPS w Łodzi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MOPS 
została zamieszczona informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka 
dla Małych Dzieci w Łodzi. 
W związku z odejściem na emeryturę z dniem 23 grudnia 2018 r. pracownika zatrudnionego 
na stanowisku zastępcy dyrektora Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi w dniu 14 
grudnia 2018 r. Dyrektor ww. placówki ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
zastępcy dyrektora. W terminie określonym w ogłoszeniu tj. od dnia 14 grudnia 2018 r. do 
dnia 3 stycznia 2019 r., zgodnie z protokołem przygotowanym przez komisję powołaną 
Zarządzeniem Nr 5/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. Dyrektora Domu Dziecka dla Małych 
Dzieci w Łodzi, w przedmiotowym naborze wpłynęły trzy oferty.  
Komisja dokonała analizy złożonych przez kandydatów dokumentów i stwierdziła, że tylko 
oferta Pana … spełnia wymagania formalne. Komisja po przeprowadzonej w dniu 8 stycznia 
2019 r. rozmowie z kandydatem zdecydowała o zatrudnieniu Pana … na stanowisku zastępcy 
dyrektora filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Lnianej 9 w Łodzi. Umowę o pracę 
zawarto od dnia 14 stycznia 2019 r. 

Wobec powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.  

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 6 z 2019 r.- 
druk BRM nr 89/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 

Ad 2.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 5 z 2019 
– referuje radny p. Władysław Skwarka. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.5.2019) 



Na wniosek radnego p. Władysława Skwarki nastąpiła ponowna i poszerzona dyskusja nad 
projektem uchwały Rady Miejskiej. 

W głosowaniu radni podtrzymali pierwotnie stanowisko.  

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 

Ad 3.: 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 104/2019. 

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 

Ad 6.: Sprawy różne i wniesione. 

 

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 
 
 
 

 


