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DPr-BRM-II.0012.6.2.2019 
 

Protokół nr 4/II/2018 
 

posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 6 lutego 2019 r. 
 

 
 
 
I.  Obecność na posiedzeniu: 
członkowie Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta RM 
stan - 8 
obecnych – 8 
 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
Zaproszenia dla radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 3, 4, 5 i 6 do protokołu. 
 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej 
Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi  
– druk BRM nr 64/2019. 

2. 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. 

 
 
Ad. pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji 

Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi  
– druk BRM nr 64/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski. 
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka otworzyła fazę pytań.  
 
Radny p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy do rad osiedli zostały już dostarczone 
dokumenty odnośnie harmonogramu, przygotowań do wyborów i czy rady osiedli zostały o 
tym skutecznie powiadomione. 
 
Gł. specjalista w Biurze ds. Partycypacji Społecznej p. Anna Patura odpowiedziała,  
że zgodnie z uchwałą zarządzającą wybory, która ukazała się 16 stycznia, rady osiedla zostały 
o tym poinformowane. W siedzibach rad osiedli ta uchwała powinna być wywieszona  
i to również zostało wykonane przez Biuro ds. Partycypacji. Dodała, że harmonogramy będą 
przedstawiane na Miejskiej Komisji Wyborczej. Rady osiedli będą o tym informowane  
na bieżąco.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka otworzyła fazę dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku BRM nr 64/2019. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak poinformował, że nie brał udziału  
w głosowaniu.  
 
 
Ad. pkt. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poinformowała o wpłynięciu do 
Komisji następujących pism: 

• stanowiska Rady Osiedla Zarzew wobec uchwały RM w sprawie przyznawania 
środków finansowych, 

• stanowiska Rady Osiedla Montwiła - Mireckiego wobec uchwały RM w sprawie 
przyznawania środków finansowych, 

• uchwały rad Osiedli Stary Widzew, Olechów Janów i Nowosolna dotyczącej 
wyrażenia sprzeciwu wobec przyjęcia przez Radę Miejską uchwały z dnia 27 grudnia 
2018 r., 

• uchwały Rady Osiedla Stare Polesie dotyczącej wyrażenia sprzeciwu wobec przyjęcia 
przez Radę Miejską uchwały z dnia 27 grudnia 2018 r., 

• uchwały Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska dotyczące wyrażenia sprzeciwu wobec 
przyjęcia przez Radę Miejską uchwały z dnia 27 grudnia 2018 r. 

• stanowiska Rady Osiedla Nad Nerem wobec uchwały RM z dnia 27 grudnia 2018 r., 
• pisma od Zarządu RO Ruda w sprawie lokalu przy ul. Zjednoczenia 1a. 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że ponadto do Komisji wpłynął wniosek od dwóch 
członków Komisji o zwołanie w ciągu 7 dni nadzwyczajnego posiedzenia. Zapytała radcę 
prawnego mec. p. Łukasza Gajewskiego, czy Komisję obowiązuje wskazany we wniosku  
7 dniowy termin zwołania posiedzenia. 
 
Radca prawny mec. p. Łukasz Gajewski wyjaśnił, że we wniosku o zwołanie posiedzenia 
Komisji może być wskazany termin, natomiast kwestia w jakim terminie przewodniczący 
Komisji ma zwołać posiedzenie, po wystąpieniu co najmniej ¼ składu Komisji nie jest 
uregulowana w Regulaminie pracy Rady Miejskiej.  
 
Radny p. Mateusz Walasek powiedział, że rozumie, iż przepis ustawowy, który ma 
zastosowanie w stosunku do sesji Rady Miejskiej nie ma w tym przypadku zastosowania. 
 
Radca prawny mec. P. Łukasz Gajewski odpowiedział, że nie ma zastosowania.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że chciałaby uzupełnić wniosek, który złożyła 
wczoraj wraz z wiceprzewodniczącym Komisji p. Sebastianem Bulakiem. Podkreśliła,  
że sformułowanie „nadzwyczajne posiedzenie” oraz wyznaczenie terminu 7 dni związane jest 
z faktem, iż w najbliższym czasie odbędą się wybory do rad osiedli i te terminy są naglące. 
Dodała, że zdaje sobie sprawę z tego, iż w regulaminie nie ma informacji o terminie 7 dni,  
ale chciała podkreślić jak ważny jest to temat i jak szybko powinniśmy byli rozpocząć 
dyskusję w tej kwestii. Komisja Jednostek Pomocniczych powinna być tym miejscem, gdzie 
powinien być rozpoczęty i prowadzony dialog z radami osiedli. Wskazała, że w tej chwili jest 
zupełnie nowa sytuacja prawna, ponieważ mamy unieważnioną uchwałę RM podjętą w 
grudniu na sesji budżetowej, przed radami osiedli stoi kilka ważnych wyzwań, min. wybory, 
przygotowywanie się do planowania wydatków na 2020 rok. Stąd propozycja, żeby Komisja 
odbyła się jak najszybciej. Radna podkreśliła, że liczy na to, iż przewodnicząca Komisji 
przychyli się do tej propozycji.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Elżbieta Bartczak odnosząc się do wypowiedzi radnej  
p. Marty Grzeszczyk powiedziała, że wszystkie rady osiedla mają już przedstawiony cały 
harmonogram, jeśli chodzi o wybory do rad osiedli. Dodała, że nie widzi zasadności w tym, 
żeby spotykać się w sprawie tych wyborów. W kwestii uchwały uchylonej przez Wojewodę 
Łódzkiego podkreśliła, że trzeba poczekać na rozstrzygnięcie sądu, w tej chwili nie jest to 
odpowiedni czas by nad tym dyskutować.  
 
Radny p. Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że teza, którą stawia radna p. Marta Grzeszczyk, 
a która mówi, że Komisja jest tym miejscem, gdzie zapadną najważniejsze decyzje, jest raczej 
dyskusyjna. Pierwsza najważniejsza decyzja to odniesienie się do działań Wojewody, do 
których odniesie się Rada a nie Komisja. Natomiast co do tego, jaki będzie stan prawny 
należy zaczekać na decyzję Rady i decyzję sądów.   
 
Radna p. Marta Grzeszczyk podkreśliła, że mówiła o podjęciu dyskusji z radami osiedli. 
Punkt, który miałby być przedmiotem obrad Komisji dotyczy dyskusji i informacji 
Prezydenta Miasta na temat harmonogramu podjęcia współpracy z mieszkańcami Łodzi i 
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radami osiedli w celu wypracowania nowych zasad partycypacji z uwzględnieniem głosu rad 
osiedli mówiącego o tym, aby nie zmieniała się forma finansowania.  
 
Radny p. Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że nie odnosi się do faktu dyskusji, ale odnosi 
się do terminu posiedzenia.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zaznaczyła, że na Komisji radni 
będą dyskutować z radami osiedli. Dodała, że przedstawiciele rad osiedli zapraszani są na 
każde posiedzenie Komisji. Wskazała, że zorganizuje spotkanie z radami osiedli, posiedzenie 
Komisji zostanie zwołane niezwłocznie po feriach.  
 
Przedstawiciel Rady Osiedla Stary Widzew powiedział, że szkoda, iż dyskusja została 
podjęta po fakcie a nie przed faktem. Dodał, że reprezentanci rad osiedli przygotowali apel do 
radnych, który chcą przekazać na ich ręce.  
   
Przedstawiciel Rady Osiedla Górniak powiedział, że nie zależnie od decyzji sądu nie ma 
nadal przygotowanego algorytmu dla rad osiedli. Podkreślił, że nie wiadomo, jakie kwoty 
będą przeznaczone dla poszczególnych rad osiedli.    
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka  wyjaśniła, że na spotkaniu, które 
odbędzie się w tej sprawie zostaną udzielone wszelkie informacje.  
 
Radny p. Robert Pawlak zapytał, co oznacza sformułowanie reprezentacja rad osiedli, ile 
rad osiedli podpisało się pod tym apelem? Radny zaznaczył, że według niego jest to anonim,  
bo pod tym apelem nie ma żadnego podpisu.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka poprosiła o uzupełnienie apelu  
o podpisy i złożenie go w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sebastian Bulak poprosił o przekazanie wykazu środków 
pieniężnych, jakie zostały przeznaczone na promocję budżetu obywatelskiego w latach 2016  
– 2018. Dodał, że prosił o to na poprzednim posiedzeniu Komisji i nadal nie uzyskał 
informacji w tej sprawie.    
 
Pracownik Biura ds. Partycypacji Społecznej powiedział, że przekaże takie zestawienie.   
 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
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 
 


