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DPr-BRM-II.0012.12.9.2018 
 

Protokół nr 2/XII/2018 
 

posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 14 grudnia 2018 r. 
 

 
 
 
I.  Obecność na posiedzeniu: 
członkowie Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta RM 
stan - 8 
obecnych – 6 

• radna p. Marta Grzeszczyk – nieobecna nieusprawiedliwiona 
• radny p. Sylwester Pawłowski – nieobecny nieusprawiedliwiony 

 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
Zaproszenia dla radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu. 
 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 1/XI/2018 posiedzenia Komisji. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
2019 rok – druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 340/2018 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia. 
 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka otworzyła posiedzenie. 
Przewodnicząca przypomniała, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytała, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

Nikt nie zgłosił uwag.  

Wobec powyższego przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka przeszła  
do realizacji zaproponowanego porządku obrad. 
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Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu nr 1/XI/2018 posiedzenia Komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy do protokołu  
z 1. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z 1. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 1. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Łodzi na 2019 rok – druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji. 

 
Na wstępie Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że szczegóły co do 
przedsięwzięć i zadań realizowanych przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej znajdują się na 
stronie 169 projektu budżetu miasta na 2019 rok. Drugim elementem budżetu jest tabela nr 9 
do uchwały Rady Miejskiej obrazująca wydatki jednostek pomocniczych Miasta z 
rozpisaniem na poszczególne Rady Osiedli i kwoty, które są przypisane na ich działalność 
statutową.  
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk przedstawiła wydatki Biura ds. Partycypacji 
Społecznej. 
 
Wydatki Biura oraz tabela nr 9 stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do protokołu.   
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka otworzyła fazę pytań.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak zapytała, czy są znane już adresy 
Obwodowych Komisji Wyborczych, które będą brały udział w najbliższych wyborach do Rad 
Osiedli?  
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że Biuro ds. Partycypacji 
Społecznej zaczęło się już przygotowywać do najbliższych wyborów do Rad Osiedli, 
ponieważ cały proces jest bardzo rozbudowany, a trzeba zacząć od przygotowania geografii 
wyborczej. Dodała, że Biuro chciałoby przyjąć około 245 komisji wyborczych. Jednak na 
koniec listopada wysłane zostało pismo do placówek, które w poprzednich latach brały 
czynny udział  
w organizacji lokali wyborczych i okazało się, że 80 % z tych lokali odmówiło współpracy.  
Nie wiadomo czy to wynika z trudnych doświadczeń przy wyborach samorządowych. Kodeks 
wyborczy został zmieniony i głównym zaostrzeniem było to, że pracownicy, czy osoby 
wskazane przez szkoły nie mogły zasiadać w komisjach wyborczych, co niestety odbiło się 
bardzo negatywnym echem i stąd trudność we współpracy. Poinformowała, że 3 grudnia 
odbyły się wybory do rad dzielnic w Krakowie i tam frekwencja wyniosła zaledwie 12 %. 
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Wszystkie te zmiany, które się nałożyły niestety zaskutkowały przykrym w skutkach 
rozwiązaniem.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak stwierdziła, że nie będzie większych 
problemów, ponieważ nie są to wybory łączone. Placówki zostaną odciążone od dodatkowych 
wyborów. Dobrze byłoby, żeby te wybory odbyły się w komisjach wyborczych przyległych  
do danych ulic. Podkreśliła, że wtedy będzie można liczyć na większą frekwencję.  
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk stwierdziła, że spodziewa się 2-3 % frekwencji. 
Podkreśliła, że Biuro będzie robić wszystko, żeby ta frekwencja była jak najwyższa. Chodzi  
o to, żeby mieszkańcy mieli jak najbliżej do lokalu wyborczego, bo jest to ważny czynnik 
warunkujący wysokość frekwencji wyborczej. Planujemy wspólnie wraz z Prezydentami 
Panem Wieczorkiem i Panem Trelą wystąpić do miejskich jednostek organizacyjnych  
o zaangażowanie się przy tworzeniu geografii wyborczej.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak zapytała, ile placówek podległych 
Miastu miały do wyboru jednostki pomocnicze w zeszłych wyborach, a ile przewidywane jest 
na ten rok wyborczy? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk podkreśliła, że nie tylko miejskie jednostki 
organizacyjne są zaangażowane w wybory, bo są osiedla, gdzie trzeba podpisać umowy 
najmu z prywatnymi szkołami, fundacjami i to też generuje dodatkowe koszty. Dodała, że 
sprawdzi jak to wyglądało podczas poprzednich wyborów.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy w tych 
przedstawionych kwotach są zabezpieczone jakieś środki na promocję wyborów? Czy są 
zaplanowane jakieś działania, w celu promowania tych wyborów, żeby ta frekwencja była jak 
najwyższa? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że na ten moment są 
zabezpieczone środki w kwocie ok. 100 tys. zł na całą kampanię dotyczącą wyborów. 
Chcemy wejść we współpracę z MPK, wykorzystując nośniki reklamowe, chcemy 
wykorzystać do promocji media społecznościowe. Nadmieniła, że na ten moment są to 
jedynie pomysły, które dopiero wtedy, kiedy będzie już zarządzona dzienna data wyborów, 
będzie można zacząć realizować.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak zapytała, czy planowana data wyborów 
to 7 kwietnia 2019 r? Zapytała, czy ten termin może ulec zmianie? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że projektodawcą uchwały 
zarządzającej dzienną datę wyborów jest Komisja. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak zwróciła uwagę, że w poprzedniej 
kadencji ten temat był wielokrotnie poruszany. Bardzo prawdopodobny termin został 
wskazany na kwiecień. Zapytała, czy może się tak zdarzyć, że będzie to czerwiec, czy 
wrzesień? 
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Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że uchwała, która była podjęta 
przez Radę Miejską w październiku mówiła, iż kadencja osiedli jest przedłużona o pół roku, 
czyli do maja 2019 roku. Podkreśliła, że jeśli Komisja będzie chciała, żeby ta data była inna, 
Biuro przygotuje stosowny projekt uchwały.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak zaznaczyła, że nie musi to być bardzo 
dokładnie sprecyzowane. Mieszkańcy pytają, jaki będzie przybliżony termin wyborów. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał, w którym zadaniu zostały ujęte 
środki w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na promocję? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że środki te znajdują się w zadaniu 
pn. „Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Łodzi – Osiedli”. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał, w którym zadaniu zostały ujęte 
środki na wynagrodzenia dla członków obwodowych komisji wyborczych? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że również w zadaniu pn. 
„Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych miasta Łodzi – Osiedli”. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał, czy środki w wysokości 1 mln 
108 tys. 560 zł wystarczą. 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk wyraziła taką nadzieję. Dodała, że jest to ponad  
200 tys. zł większa kwota, niż planowana na 2018 rok, jeśli wybory miałyby się odbyć tego 
samego dnia co samorządowe.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał o zadanie, które znajduje się  
w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki pn. „Skonsolidowana obsługa  
w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych” z kwotą 695 tys. zł. Dodał,  
że z informacji, które uzyskał na Komisji Promocji, ta kwota została zaplanowana  
min. na kampanie promocyjne np. w radiu, w telewizji, zakup beteelów, czy powierzchni 
reklamowych. Ponadto dyrektor Biura Promocji poinformowała, że jest to usługa 
skonsolidowana i nie dotyczy tylko Biura Promocji, ale również innych jednostek 
organizacyjnych. W związku z tym zapytał, czy Biuro ds. Partycypacji może skorzystać z tej 
kwoty, jeżeli nie została ona do końca rozdysponowana? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk wyjaśniła, że budżet miasta jest konstruowany  
w sierpniu. Środki finansowe, które zostały zaplanowane na wybory są nie do ruszenia, do 
czasu zarządzenia dziennej daty wyborów. Biuro Promocji ma w swoim budżecie 
zaplanowane środki na działania promocyjne. Jest tam również uwzględniony jeden z 
nośników, z którego będzie korzystać Biuro ds. Partycypacji. Jest to ostatnia strona w gazecie, 
na której znajdzie się informacja o terminie wyborów do rad osiedli. Dodała, że jest to koszt 
około 10 tys. zł. Nadmieniła, że to co Biuro Promocji uwzględniło w swoim budżecie w 
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większości dotyczy innych zadań, niż promocja wyborów do rad osiedli. Jest to zadanie 
realizowane wyłącznie przez Biuro ds. Partycypacji.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał o inne zadanie znajdujące się  
w budżecie Biura Promocji pn. „Komunikacja multimedialna”, w którym zaplanowano środki 
min.  na promocję Łodzi na portalach społecznościowych np. Facebook, gdzie ta kwota 
prawie w całości jest przeznaczona na zakup lajków, czy promowanie innych postów. Radny 
zapytał, czy Biuro ds. Partycypacji planuje skorzystanie z tych nośników w ramach kampanii 
promocyjnej, informacyjnej, jeśli chodzi o wybory do jednostek pomocniczych?  
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk stwierdziła, że nie widzi tutaj potrzeby 
promowania lajków przy wyborach do jednostek pomocniczych miasta. Jednocześnie 
podkreśliła, że jest to raczej pytanie do Biura Promocji niż do Biura Partycypacji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał, czy Biuro Partycypacji 
porozumiewało się z Biurem Promocji, jeśli chodzi o promocję postów na portalach 
społecznościowych?  
  
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że nie były prowadzone tego typu 
rozmowy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak poprosił Panią dyrektor, aby 
zorientowała się czy będzie można skorzystać z tej kwoty w ramach promowania wyborów do 
rad osiedli. Podkreślił, że wszystkim członkom Komisji bardzo zależy na tym, żeby 
frekwencja w tych wyborach była jak największa. W związku z tym Miasto powinno podjąć 
jak najszersze działania, aby promować wybory do jednostek pomocniczych. Ponadto zapytał, 
ile lokali wyborczych było czynnych w poprzednich wyborach do rad osiedli? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk powiedziała, że to sprawdzi i odpowie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał, czy będą takie same obwody 
głosowania? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że nie planuje się zmian w tym 
zakresie, ale są bardzo duże problemy z tym, żeby ustalić lokale wyborcze.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał, czy są planowane zmiany, jeśli 
chodzi o obwody do głosowania? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk wyjaśniła, że to okaże się dopiero wtedy, kiedy 
wpłyną odpowiedzi ze wszystkich placówek. Wtedy rozstrzygnie się, czy jest potrzeba 
zmniejszenia, czy też nie.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak zapytał, do kiedy mają wpłyną pisma od 
placówek? 
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Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że do 7 stycznia.  
 
Radny p. Mateusz Walasek zapytał, z jakim wyprzedzeniem Komisja Jednostek 
Pomocniczych Miasta podjąć uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli? 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk odpowiedziała, że kalendarz wyborczy mówi,  
iż na 53 dni przed terminem wyborów należy zarządzić dzienną datę wyborów. Podkreśliła,  
że jeśli data 7 kwietnia zostanie utrzymana, to maksymalnie na początku lutego musi zostać 
podjęta uchwała przez Radę Miejską.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przypomniał, że na dzień dzisiejszy  
do dyspozycji rad osiedli jest kwota 25 mln zł, z której część rozdysponowywana jest w 
formie konkursu, część w formie algorytmu. Jeśli chodzi o konkurs to na dzień dzisiejszy jest 
to kwota 5 mln 675 tys. 261 zł, jeśli chodzi o algorytm jest to kwota 19 mln 324 tys. 741 zł. 
Te środki są rozpisane szczegółowo na zadania u poszczególnych dysponentów. Skarbnik 
zwrócił uwagę, że są przypadki, gdzie w 100 % do chwili złożenia projektu budżetu nie 
wpłynęły wszystkie uchwały rad osiedli i aby kwota 25 mln zł była zbilansowana to 
pozostawiono środki  
do rozdysponowania w trakcie roku w ramach rezerw celowych, zarówno w części bieżącej  
w kwocie 463 tys. 990 zł jak i majątkowej w kwocie 958 tys. 932 zł.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka otworzyła fazę dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu.  
 
W związku z brakiem dalszych pytań i uwag przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło  
– Gruszka poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2019 rok – druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 1 głosem  
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji. 
 
 
Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 340/2018 w 
zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że w WPF nie ma żadnych 
zadań, które przekładałyby się na przedsięwzięcia w tym obszarze.  
 
Z uwagi na brak zagadnień z zakresu merytorycznych zainteresowań Komisji odstąpiono od 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019– 2040 – druk nr 340/2018.  
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Ad. pkt. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poinformowała, że do wiadomości 
Komisji wpłynęło pismo od Rady Osiedla Karolew Retkinia – Wschód. W piśmie tym Rada 
Osiedla prosi o informację na temat przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy 
Bratysławskiej do ulicy Bandurskiego z szacowaną kwotą 3,5 mln zł. 
 
Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk wyjaśniła, że Rada Osiedla wygrała konkurs  
w budżecie obywatelskim w 2017 roku na realizację tego zadania. Był to czas, kiedy na 
zadanie można było przeznaczyć 1 mln zł. Dodała, że zadanie nie dotyczy całej ulicy 
Wróblewskiego, ale odcinka od ulicy Bratysławskiej do Bandurskiego. Po rozmowach z 
Zarządem Inwestycji Miejskich i próbach, które oni podejmowali wynika, że najtańsza oferta 
jaka wpłynęła opiewała na kwotę 3,4 mln zł, czyli trzy razy więcej niż kwota zwyciężona w 
konkursie. Zaznaczyła,  
że tam pojawiła się jeszcze jedna kolizja. Łódzka Spółka Infrastrukturalna rozpoczęła tam 
prace podziemne i to też wpłynęło na  niemożność realizacji tego zadania w 2018 roku.  
 
Radny p. Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że Rada Osiedla pyta, czy w 2019 roku będzie 
możność realizacji tego zadania. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że na tę chwilę trudno 
odpowiedzieć. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, jaka jest sytuacja na rynku usług 
budowlanych. Dodał, że w jego przekonaniu szacunki, które były dokonywane przed 
podejmowaniem decyzji co do realizacji pewnych przedsięwzięć, zarówno ze strony rad 
osiedli jak i ze strony budżetu obywatelskiego powinny mieć pewne ograniczenia, że w 
przypadku, kiedy przetargi wskazują kwoty wyższe np. o 20-30 % to wnioskodawcy winni 
mieć świadomość, iż zadanie może nie być realizowane albo, że nie będzie realizowane. 
Podkreślił, że jeśli na budżet obywatelski mamy do dyspozycji czy do dyspozycji rad osiedli 
np. 25 mln zł to nie może być sytuacji,  
w której trzeba byłoby zabezpieczać dwa razy tyle. W przekonaniu Pana skarbnika należy to 
kompleksowo rozwiązać poprzez uchwałę Rady Miejskiej.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poinformowała, że od Rady Osiedla 
Nowosolna wpłynęło pismo, w którym prosi o wyjaśnienie sprawy, w związku z brakiem 
realizacji uchwały podjętej przez tę jednostkę pomocniczą miasta.  
 
 Z-ca dyrektora p. Katarzyna Luzyńczyk wyjaśniła, że ta uchwała została podjęta na 
koniec czerwca 2018 r, a w lipcu dotarła do Biura ds. Partycypacji. W tej uchwale Rada 
Osiedla zgłosiła potrzebę zakupu mobilnego grilla elektrycznego, książki, szafy metalowej, 2 
namiotów i obrusów plamoodpornych. Z tej uchwały jedyną rzeczą możliwą do realizacji jest 
część dotycząca zakupów obrusów plamoodpornych. Pani dyrektor dodała, że osobiście 
kontaktowała się z Radą Osiedla i prosiła o rozważenie zmiany, o doprecyzowanie tych 
zakupów. Rada stoi na stanowisku, że nie. Nadmieniła, że statut osiedla mówi, że uchwałę 
Rady Osiedla może uchylić Rada Miejska.  
 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
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W wyniku braku dalszych głosów przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka 
zamknęła posiedzenie Komisji. 
 

 
Protokół sporządziła:       Przewodnicząca Komisji 
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji      Emilia Susniło - Gruszka 
 


