
DPr-BRM-II.0012.17.4.2019                Protokół Nr 7/V/2019 
posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 20 maja 2019 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 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 6/V/2019 z dnia 6 maja 2019 r. 

2. Omówienie propozycji zmian w statucie Miasta Łodzi – kontynuacja prac. 

3. 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.  
 
Zapytał czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 6/V/2019 z dnia 6 maja 2019 r. 
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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 6/V/2019 z dnia 6 maja 2019 roku. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół 6/V/2019 z dnia 6 maja roku. 
 
Ad pkt 2. Omówienie propozycji zmian w statucie Miasta Łodzi – kontynuacja prac. 
 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznych p. Grzegorz Justyński poinformował, że wraz 
z Wydziałem Prawnym jeszcze raz dokonano analizy proponowanych zmian i ostatecznie 
propozycja ulega zmianie. W stosunku do poprzedniego materiału Biuro utrzymuje propozycję 
zmiany w Statucie Miasta „§42 ust.2. Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki 
pomocniczej jest poprzedzone konsultacjami społecznymi, których tryb określa Rada Miasta 
odrębną uchwałą.”. 
Natomiast pozostałe propozycje, wcześniej zgłoszone, a dot. §48 i §50 – po konsultacjach z 
Wydziałem Prawnym UMŁ – powinny znaleźć się w statutach jednostek pomocniczych. 
 
Radny p. Maciej Rakowski zgłosił uwagi dot. proponowanego zapisu §14.  
„to, co jest zapisane w projekcie zmierza w zupełnie odwrotnym kierunku. W miejsce 
usprawnienia obrad będziemy mieli wydłużenie dyskusji, ponieważ zwróćmy uwagę, że wiele 
projektów, które trafiają na sesję to są projekty powstające w ostatnim czasie przed sesja i 
wprowadzane na sesję bez opinii Komisji, to efekt będzie taki, że będziemy mieli przy większości 
projektów dyskusję bez żadnych ograniczeń.  
Dzisiaj mamy zasadę, że najpierw jest faza pytań, radny może zabrać głos jeden raz w dyskusji i to 
rozwiązanie będzie prowadziło do takich efektów, że w przypadku większości punktów 
przystępujemy do dyskusji i każdy gada ile razy chce i na dodatek nie będzie można mu tego 
ograniczyć, bo statut wprowadza wyraźnie zasadę, że normalnie radny zabiera głos dwa razy w 
dyskusji, a w tym przypadku będzie mógł się powoływać na to, że statut nie przewiduje 
możliwości ograniczeń. Więc efekt będzie taki, że przynajmniej z niektórymi radnym, będziemy 
sobie gadać do nocy. 
Ja zastanawiałem się nad tym, jak to usprawnić i w poprzedniej kadencji przygotowałem taka 
propozycje, która nie została wprowadzona, dlatego że wolą było to, żeby umieszczać w zmianie 
statutu tylko rozwiązania niekontrowersyjne. Moja propozycja zmierzała do tego, żeby 
wprowadzić dwa tryby ten, który jest, czyli pełne zadawanie pytań i głos w dyskusji, utrzymać dla 
tych projektów, które nie przeszły przez komisje, które zostały wprowadzone bez opinii Komisji. 
Wtedy, kiedy komisja czegoś nie opiniowała mamy pełna możliwość na sesji zadawania pytań.  
Moja propozycja zmierzała do tego, żeby dla tych projektów, które są wprowadzane w ostatniej 
chwili utrzymać tę procedurę, która jest. Pytania i dyskusja na starych zasadach. Natomiast do 
projektów, które były omawiane na Komisji wprowadzić inną zasadę, że pytania zadawane są 
tylko na piśmie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, czyli nie ma możliwości zadawania 
pytać w celu przedstawiania opisów retorycznych i wtedy te projekty byłyby tylko na piśmie do 
przewodniczącego Rady.  
Przyjęcie tej mojej zasady prowadziłoby do tego, że dyrektor przedstawiający zwłaszcza 
kontrowersyjny projekt zrobi wszystko żeby z tym projektem przejść przez komisję. 
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Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej p. Marcin Skorup iński „intencja wprowadzenia 
tych zmian była taka, żeby wyeliminować, w mojej ocenie, domniemaną fazę pytań, która 
występuje w statucie, gdyż jak przywołamy poszczególne zapisy statutu czy to §13, §14 czy §23 
wszędzie mówi się o dyskusji, o fazie pytań mówi się tylko raz w §23 gdzie projektodawca 
przedstawia projekt i udziela odpowiedzi na pytania. Natomiast dla mnie udzielanie odpowiedzi na 
pytania mogłoby być również w dyskusji, bo dyskusja jest szerokim pojęciem, to znaczy rady w 
obecnym stanie, który tutaj prezentujemy, dwa razy podchodzi do wystąpienia, czyli w pierwszym 
swoim głosie może zadawać pytania, komentować projekt i projektodawca jest zobowiązany mu te 
odpowiedzi przedstawić. Natomiast uwaga jest słuszna, dlaczego pojawiał się ten §14 ust 1b – on 
został wprowadzony niejako, dlatego żeby radni nie zarzucali tego, że chce się im kneblować usta 
czy zabierać ten czas.”. 
 
Po dyskusji. 
 
W toku dyskusji ustalono, że Komisja będzie kontynuowała prace nad zmianami zapisów Statutu 
Miasta Łodzi na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. 
 
Ad pkt 3. 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  
 


