
DPr-BRM-II.0012.17.2.2019                Protokół Nr 6/V/2019 
posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 maja 2019 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu:    
 
stan Komisji   - 5 radnych 
 
obecnych   - 3 radnych 
 
nieobecnych   - 2 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak. 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie protokołu nr 5/II/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. 
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 

-  druk nr 73/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

-  druk nr 74/2019. 
4. Omówienie propozycji zmian w statucie Miasta Łodzi – materiał przekazany drogą 

elektroniczną. 
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powitał radnych, i po stwierdzeniu quorum (na 
podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył posiedzenie Komisji.  
 
Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Poinformował, że aneksem zostały wprowadzone 
do porządku następujące punkty: 
 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 2 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - druk Nr 106/2019. 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 3 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Paradnej 36 - druk Nr 107/2019. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 5 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 - druk Nr 108/2019. 
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 6 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 - druk Nr 109/2019. 
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
w Łodzi przy ul. Rojnej 15 - druk Nr 110/2019. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 - druk Nr 111/2019. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 - druk Nr 112/2019. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 - druk Nr 113/2019. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom 
Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” w Łodzi przy ul. 
Przyrodniczej 24/26 - druk Nr 114/2019. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
„Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - druk Nr 115/2019. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65 - druk Nr 116/2019. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 
„Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - druk Nr 121/2019. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie połączenia 
prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym 
jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku 
oraz nadania statutu - druk Nr 122/2019. 

 
Zapytał czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 5/II/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak: poinformował, że protokół został przesłany radnym 
pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu nr 5/II/2019 z dnia 6 lutego 2019 
roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół nr 5/II/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku. 
 
Ad pkt 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 

-  druk nr 73/2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak zaproponowała, aby sprawozdanie 
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omówili realizatorzy zadań: Biuro Rady Miejskiej, Wydział Prawny oraz Wydział Organizacyjno-
Administracyjny. 
 
Ustalono, że wymienione komórki nie realizują zadań z zakresu merytorycznych zainteresowań 
Komisji. 
 
W związku z powyższym Komisja odstąpiła od zaopiniowania Sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Łodzi za rok 2018 – druk nr 73/2019. 
 
Ad pkt 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

-  druk nr 74/2019. 
 
Komisja odstąpiła od zaopiniowania Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2018 
r. – 31.12.2018 r. - druk nr 74/2019. 
 
Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 2 Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - druk Nr 106/2019. 
Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 3 Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36 - druk Nr 107/2019. 
Ad pkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 5 Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 - druk Nr 108/2019. 
Ad pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 6 Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 - druk Nr 109/2019. 
Ad pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 - druk Nr 110/2019. 
Ad pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 - druk Nr 111/2019. 
Ad pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 - druk Nr 112/2019. 
Ad pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 - druk Nr 113/2019. 
Ad pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego 
„Nurta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 - druk  Nr 114/2019. 

Ad pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 
Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - druk Nr 115/2019. 

Ad pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 
Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65 - druk Nr 116/2019. 

Ad pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 
Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - 
druk Nr 121/2019. 

Ad pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej 
dla osób w podeszłym wieku oraz nadania statutu - druk Nr 122/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski łącznie omówił 
projekty uchwał od punktu 4 do punktu 16.  
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Pytania i dyskusja. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu 2 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
32 - druk Nr 106/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 2 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - druk Nr 
106/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu 3 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36 - druk Nr 107/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 3 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36 - druk Nr 107/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu 5 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 - druk Nr 
108/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 5 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 - druk Nr 108/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu 6 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 - druk Nr 109/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 6 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 - druk Nr 109/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 - druk Nr 110/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 - druk Nr 110/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 - druk Nr 
111/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 - druk Nr 111/2019. 
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Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 - druk Nr 112/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 - druk Nr 112/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 - druk Nr 113/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 - druk Nr 113/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza 
Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 - druk Nr 114/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego 
„Nurta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 - druk Nr 114/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - 
druk Nr 115/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - druk Nr 
115/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65 - druk Nr 
116/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65 - druk Nr 116/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. 
Krzemienieckiej 7/9 - druk Nr 121/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Domowi Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 
- druk Nr 121/2019. 
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Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy 
społecznej, nadania nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy 
Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz nadania statutu - druk Nr 122/2019. 

 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób w 
podeszłym wieku oraz nadania statutu - druk Nr 122/2019. 

 
Ad pkt 17. Omówienie propozycji zmian w statucie Miasta Łodzi – materiał przekazany 
drogą elektroniczną. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej w Łodzi p. Marci n Skorupiński przedstawił 
propozycje zmian przygotowanych przez Biuro Rady Miejskiej. 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznych p. Grzegorz Justyński przedstawił propozycje 
zmian przygotowaną przez Biuro ds. Partycypacji Społecznych. 
 
Zastępca Dyrektora Biura ds. Zarządzania Kadrami p. Beata Buczyńska – Łukasiak 
przedstawiła propozycje zmian przygotowaną przez Biuro ds. Zarządzania Kadrami. 
 
W toku dyskusji ustalono: 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej przekaże do Wydziału Prawnego UMŁ oraz do jednostek 
pomocniczych Miasta – Osiedli propozycje zmian do Statutu Miasta Łodzi przygotowanych przez 
Biuro. 
 
Komisja będzie kontynuowała prace nad zmianami zapisów Statutu Miasta Łodzi na kolejnym 
posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. 
 
Ad pkt 18. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak podziękował wszystkim za udział w obradach 
i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
 
Anna Czyżykowska      Robert Pawlak  
 
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji  
 


