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Protokół Nr 30/IV/2018 
posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 6 radnych 
 
obecnych   - 4 radnych 
 
nieobecnych   - 2 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu. 
 
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli: 
 
Posiedzeniu przewodniczył: p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji. 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 29/III/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 
 
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2017 

-  druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

-  druk nr 98/2018. 
 
4. Wytypowanie radnej/radnego do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Łodzi. 
 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
obrady. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 29/III/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki poinformował, że protokół został przesłany radnym 
pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 29/III/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 
się” przyjęła protokół nr 29/III/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 
 
Ad pkt 2 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2017 

-  druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska omówiła Sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2017 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Pytania i dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: prosiłbym o przekazanie do sekretarza Komisji 
zestawienia wszystkich zadań w zakresie algorytmu i konkursu. 
Czy niezrealizowane zadania inwestycyjno remontowe przeszły na ten rok, czy z jakiś powodów 
w ogóle nie będą realizowane? I ile jest takich zadań? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: niewykorzystane 
środki z konkursu zasilają algorytm i tak jest miedzy innymi w tym roku, gdzie na konkurs w 2018 
roku mieliśmy 6 250 000 zł i niewykorzystana kwota na zadania konkursowe zasiliła algorytm 
jednostek pomocniczych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: chodzi mi o sytuację, kiedy środki z konkursu, np. 
wycenia się budowę drogi na milion zł, a realizacja wynosi 900 tysięcy to, co się dzieje z tymi 100 
tysiącami? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: z tego co ja 
wiem, to rady bardzo pilnują żeby cała kwota była wydatkowana i jeśli jest taka sytuacja, jak pan 
przewodniczący mówi, to rada osiedla pilnuje swoich środków i dodatkowo rozdysponowuje te 100 
tysięcy. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: to nie są środki rad osiedla, to są środki w 
dyspozycji Prezydenta. Chodzi mi o sytuacje, kiedy rada osiedla wygrała zadanie konkursowe, ono 
było wycenione na milion złotych, a zostało zrealizowane za 900 tysięcy. A tutaj nie ma żadnych 
środków. Powiedzmy, że rada osiedla nie wniosła żadnych środków statutowych i algorytmowych. 
I co się dzieje z tą kwotą, która została zaoszczędzona? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: na pewno była 
w zeszłym roku taka sytuacja z konkursem Karolew Retkinia Wschód, gdzie wygrało zadanie: 
przebudowa ulicy Wróblewskiego i tam była sytuacja, gdzie zabrakło środków po przetargu i tu już 
była rola Zarządu Inwestycji Miejskich żeby wygospodarować w ramach swojego budżetu dodatkową 
pulę. Więc to jest bardziej w drugą stronę, środki pierwotnie przeznaczane są niewystarczające i trzeba 
dokładać. A tu w przypadku oszczędności nie przypominam sobie żeby taka sytuacja miała miejsce. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: to ja przypomnę pani dyrektor, że w zeszłym roku 
taka sytuacja miała miejsce przy budowie ul. Truskawkowej, kiedy zostały zawyżone koszty realizacji, 
a potem się okazało, że za dużo tańsze pieniądze została zrobiona. 
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Poprosiłbym Biuro o przygotowanie zestawienia zadań konkursowych tych, które z nich były tańsze 
w realizacji niż zakładany pierwotnie budżet, jakich dotyczy zadań i jakiej kwoty. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: chciałbym zapytać o wydatki bieżące, bo znajduję tu 
pozycję, o której była mowa wcześniej, o upowszechniani u działań wspomagających rozwój 
demokracji w zakresie dot. realizacji budżetu obywatelskiego. Dlaczego nie ma takiej samej pozycji 
dot. wspierania rad osiedli? Te pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego szły między innymi na 
działania promujące budżet obywatelski. Dlaczego nie ma budżetu promującego rady osiedli? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: to jest 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2017, więc trudno teraz mówić, dlaczego 
tego nie było. W tym roku promujemy. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: a z państwa strony nie było chęci umieszczenia 
takiego zadania? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: wszystkim nam 
w Biurze ds. Partycypacji zależy na tym żeby rozpowszechniać ideę działania rad osiedli. Nie wiem 
czy pan wie, jeśli nie to przygotujemy informacje dla wszystkich państwa w Komisji, jakie działania 
już podjęli śmy. Między innymi mamy kontakt z placówkami oświatowymi, z placówkami zdrowia, z 
ZLM, we wszystkich miejskich instytucjach na tablicach ogłoszeń będą umieszczone informacje o 
działaniu rady osiedla. Nie wiem, dlaczego nigdy wcześniej taka informacja nie wisiała. Dodatkowo 
współpracujemy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Na każdej klatce w spółdzielni mieszkaniowej, 
jeśli tylko spółdzielnia wyrazi wolę, będzie informacja, jaka rada osiedla działa na danym terenie, 
kiedy mają dyżury, kontakt meilowy, itd. Dodatkowo na ostatniej sesji radni wyrazili zgodę na 
program, który Biuro Promocji będzie realizowało, pt. Tu mieszkam. Jest to program, który ma na 
celu między innymi promowanie rad osiedli i działań, jakie rady podejmują na danym terenie. Od 
początku maja na telebimach w autobusach i tramwajach będzie informacja na temat rad osiedli, 
zachęcania mieszkańców do kontaktu właśnie ze swoją radą osiedla. Robimy wszystko żeby te rady 
osiedli promować. Dodatkowo w bibliotekach, każda książka zakupiona z funduszy rad osiedli będzie 
oznakowana albo pieczęcią albo naklejką. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: nie znajduję odbicia finansowego w książce 
budżetowej.  
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: wszystkie te 
działania, które teraz podejmujemy to są zadania bez kosztowe.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: Miejska Komisja Wyborcza - z czego wynika 10 tys. 
zł, czy tych posiedzeń było mniej? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: posiedzeń nie 
było mniej, ale nie było pełnego składu. Kwota, zabezpieczona w budżecie, była na pełen skład 
Miejskiej Komisji Wyborczej, różnica prawie 6 tys. wynika z tego, że nie na wszystkich posiedzeniach 
był pełen skład. Osoba, która nie brała udziału w posiedzeniu nie dostała diety. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: czy jakaś rada osiedla miała problem 
z wydatkowaniem środków? Tu widzę Osiedle nr 33 ma niskie wykonanie. 
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Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: to ma bardziej 
związek z chorobą pana przewodniczącego i jego długim pobycie w szpitalu. Rada wydatkowała 
środki na poziomie tylko 64 %. Nie podjęto więcej uchwał o rozdysponowaniu środków. 
 
Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 
2017 -  druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2017 
-  druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Ad pkt 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

-  druk nr 98/2018. 
 
Komisja przyjęła Informację. 
 
Ad pkt 4 - Wytypowanie radnej/radnego do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Łodzi. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki zgłosił kandydaturę radnego p. Mateusza Walaska do 
składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
 
Radny p. Mateusz Walasek wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Wyborczej 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na wytypowanie radnego p. Mateusza 
Walaska do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosach „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymuj ącym 
się”  wytypowała radnego p. Mateusza Walaska do składu Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Łodzi. 
 
Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki poinformował o pismach, które zostały skierowane 
do Komisji w okresie między posiedzeniami:  
 
1. Miejska Komisja Wyborcza ds. Jednostek Pomocniczych przekazała do Komisji wyjaśnienia 
w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Śródmieście-Wschód (DPr-BRM-
II.0005.12.5.2018). 
 
Wyjaśnienia znajdują się w dokumentacji Komisji. 
 
2. Biuro ds. Partycypacji Społecznej przekazało wyjaśnienia w sprawie uchwały Nr 118/39/2018 
z dnia 30 stycznia 2018 roku Rady Osiedla Dolina Łódki w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady 
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Miejskiej o przekazanie Osiedlu mienia komunalnego w celu zarządzania i korzystania (DPr-BRM-
II.0005.12.3.2018). 
Biuro wyjaśnia, że uchwała ta jest uchwałą intencyjną i w celu realizacji jej zapisów konieczne jest 
podjęcie uchwały przez Zarząd Osiedla oraz przygotowanie stosownego wniosku do Rady Miejskiej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: ponieważ sprawa trwa już parę miesięcy i póki co 
rada osiedla nie podjęła dalszych kroków, to proponuję, abyśmy na kolejne posiedzenie zaprosili 
przedstawicieli tej rady osiedla i wyjaśnili czy oni podtrzymują zamiar przejęcia mienia komunalnego 
w celu zarządzania i korzystania. 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: rada osiedla 
w całym planie finansowym na 2018 rok ma około 29 000 zł. Obiekt przy ul. Beskidzkiej jest dosyć 
duży, ten budynek należał kiedyś do Koła Gospodyń Wiejskich był w fatalnym stanie. Teraz ten 
budynek jest pięknie wyremontowany. Natomiast wcześniej rada osiedla miała 84 metry na swoje 
potrzeby, a teraz wnioskuje o 211. To zwiększa przestrzeń, którą rada osiedla chce do swojego 
użytkowania i stąd problem finansowy. Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla rady osiedla 
tak żeby nie musieli całego budżetu przeznaczać na utrzymanie obiektu, tylko żeby mogli jeszcze 
działać na rzecz mieszkańców.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki proponuję, abyśmy na kolejnym posiedzeniu wrócili 
do tego tematu, z udziałem przedstawicieli tejże rady. 
 
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi przekazał do wiadomości Komisji pismo mieszkańców 
ul. Morgowej (DPr-BRM-II.0005.12.7.2018). 
 
Pismo znajduje się w dokumentacji Komisji. 
 
4. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łodzi przekazała do Komisji pismo przedstawiciela Osiedla 
Nowosolna, który wnosi o uznanie za nieważne wyborów do organów osiedli, które odbyły się 
niezgodnie z prawem, w świetle odpowiedzi uzyskanej od dyrektora Bura ds. Partycypacji Społecznej 
(DPr-BRM-II.0005.12.11.2018). 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką 
interpretacją, nie słyszałem o tym, że nie można głosować na siebie. Tym bardziej, że wybory 
Przewodniczącego Rady Miejskiej były z jego udziałem i chyba nie głosował przeciwko sobie, ale 
mogę się mylić. Więc ja mam tutaj naprawdę duże wątpliwości. Trzeba tę sprawę wyjaśnić i w 
sytuacji, kiedy mamy rady osiedlowe liczące 15 radnych przy frekwencji 9 osób to jeden głos znaczy 
bardzo dużo. I zgoda na to żeby kandydat mógł głosować na siebie, albo brak tej zgody niesie 
konkretne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania rady osiedla.  
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: w sprawach 
nieuregulowanych statutem osiedla zastosowanie ma zapis art. 25a ustawy o samorządzie gminnym: 
„Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu 
prawnego.” W przypadku powołania go na przewodniczącego jest to jego interes prawny. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: a gdyby się okazało, że w Radzie Miejskiej taka 
sytuacja wystąpiła, to znaczy, że taki przewodniczący jest wybrany niezgodnie z prawem? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: nie jestem radcą 
prawnym Rady Miejskiej. Czytam zapis art. 25 a. ustawy o samorządzie gminnym.  
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Komisja zwróci się do Biura ds. Partycypacji Społecznej o zajęcie stanowiska i zajmie się sprawą na 
kolejnym posiedzeniu. 
 
5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi przekazał do Komisji pismo radnego Rady Osiedla 
Nowosolna z prośbą o podjęcie działań mających na celu uchylenie przez Radę Miejską w Łodzi 
uchwały nr 187 z dnia 22.03.2018 r. (DPr-BRM-II.0005.12.9.2018). 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: czy Biuro zapoznało się z ta sprawą? 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Katarzyna Luzyńczyk: do nas takie 
pismo nie wpłynęło.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki: zwrócę się do pana radnego Walaska, czy my 
powinniśmy w tym momencie jako komisja przygotować taki projekt uchwały uchylającej? 
 
Radny p. Mateusz Walasek: tak, podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku, wtedy Komisja 
przygotowała taki projekt.  
 
Komisja zwróci się do Biura ds. Partycypacji Społecznej o przygotowanie i przekazanie stanowiska Biura 
w przedmiotowej sprawie. 
 
Więcej spraw nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 
obrady. 
 
 
Protokół sporządziła      Komisja przyjęła protokół 
Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 
 
Anna Czyżykowska      Tomasz Głowacki 
 


