
Protokół Nr LXXVII/18 
z LXXVII /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

odbytej w dniu 24 października 2018 r. 
 
 
 
 
I. Stan Rady: 
 
 
40 radnych, obecnych – 38, 2 radnych nieobecnych, w tym 1 usprawiedliwiony. 
 
 
II. Radni nieobecni: 
 
1/ p. Marcin Chruścik, 
2/ p. Anna Lucińska - uspr. 
 
 
 
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
 
Lista obecności radnych poniżej. 
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III. Obrady rozpoczęły się o godz. 9,15.  
 
 
IV. Ustalenia. 
 
 
Otwarcia obrad LXXVII /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi zwołanej na wniosek 
Prezydenta Miasta Łodzi w trybie art. 20 ust. 3 o samorządzie gminnym dokonał 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak. Treść wniosku stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. Następnie prowadzący obrady powitał radnych i zaproszonych 
gości uczestniczących w obradach. W dalszej kolejności pogratulował wszystkim radnym, 
którzy ponownie zostali wybrani do Rady Miejskiej VIII kadencji. Ponadto poinformował, że 
zgodnie z podpisami na liście obecności na sali obrad obecnych jest 26 radnych, czyli jest 
quorum i Rada Miejska może podejmować uchwały. 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady na sekretarzy obrad wyznaczył następujących 
radnych: 
1) p. Joannę Budzińską, 
2) p. Katarzynę Bartosz. 
 
Jednocześnie poinformował, że w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu 
głosowania sekretarze obrad nie będą liczyli głosów. Swoją czynność podejmą w przypadku 
awarii lub odejścia przez Radę Miejską od elektronicznego głosowania.  
 
W ramach komunikatów organizacyjnych poinformował, iż: 
- w dniu dzisiejszym w trakcie sesji będą wykonywane pamiątkowe zdjęcia zbiorowe radnych 

VII kadencji,  
 -  spotkania przedsesyjne odbędą się po zakończonej sesji. 
 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zaproponował 
wprowadzenie ograniczeń czasowych wystąpień, jakie miałyby obowiązywać na bieżącej 
sesji: prezentacja projektu uchwały – 10 min., dyskusja na temat projektu uchwały: 
przewodniczący klubów – 8 min., przewodniczący Komisji - 7 min., indywidualne 
wystąpienia - 5 min. (radny może wystąpić tylko 1 raz), replika - 1 min., Prezydent Miasta, 
Wiceprezydenci – 8 min. Dyskusja na temat interpelacji: radny interpelujący - 5 min. - radny 
może wystąpić 1 raz, inni radni – 2 min. - radny może wystąpić 1 raz, Prezydent Miasta i 
Wiceprezydenci - 10 min., radny interpelant na zakończenie - do 1 min. Ustne interpelacje, 
zapytania, wolne wnioski - do 3 min., pisemne interpelacje: do wyczytania - ilość stron bez 
ograniczeń, wygłaszana tezowo - do 3 min. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS p. Sebastian Bulak powiedział; „Proszę o 20 minut 
przerwy, aby służby techniczne przygotowały salę do prowadzenia obrad, gdyż naszym 
zdaniem nie jest ona do tego przygotowana”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział: „Sala obrad jest 
przygotowana i gotowa. Wszyscy radni siedzą w ławkach. Mamy quorum, więc nie widzę 
tutaj żadnych niedociągnięć, jeśli chodzi o przygotowanie sali”. 
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Radny p. Mateusz Walasek powiedział: „Pragnę pogratulować Panu Przewodniczącemu 
Rady dobrego wyniku uzyskanego podczas wyborów”. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poddał pod głosowanie propozycje ograniczeń czasowych wystąpień, jakie miałyby 
obowiązywać na bieżącej sesji. 
 
Przy 21 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska przyjęła propozycje wprowadzenia ograniczeń czasowych wystąpień .  
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
 

 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, iż wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji Rady Miejskiej doręczony został 
Państwu Radnym porządek obrad stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1a oraz ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, Rada może wprowadzić 
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zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady /w 
naszym przypadku 21 głosów/. W przypadku sesji nadzwyczajnej dodatkowo wymagana jest 
zgoda wnioskodawcy. 

Zgodnie z § 9  ust. 2 Regulaminu pracy Rady Miejskiej przystąpiono do zgłaszania 
wniosków. 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, iż dniu 22 października br. prezydent Miasta p. Hanna Zdanowska 
zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w 
budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 322/2018 (jako pkt 10a). 

Pierwszy wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela w imieniu Prezydenta Miasta wyraził 
zgodę na poszerzenie porządku obrad.  

Następnie wobec braku innych zgłoszeń propozycji zmian do porządku obrad prowadzący 
obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie 
wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad pkt. 10a – dot. rozpatrzenia projektu uchwały 
w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 322/2018. 
 
Przy 21 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym się”  
Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał 
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.  
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Porządek obrad po wszystkich zmianach, dokonanych w trakcie całej sesji, stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 2 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poprosił, aby 
przewodniczący klubów radnych zgłaszali swoich przedstawicieli do Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
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Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej p. Sylwester 
Pawłowski zgłosił kandydaturę radnej p. Katarzyny Bartosz. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej p. Mateusz Walasek zgłosił 
kandydaturę radnej p. Joanny Budzińskiej. 
 
Wobec braku zgłoszeń z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości radny p. Władysław 
Skwarka zgłosił swoją kandydaturę. 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
Następnie wobec braku innych propozycji prowadzący obrady, przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji 
Uchwał i Wniosków. 
 
Przy 21 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  i braku głosów „wstrzymuj ących się”  
Rada Miejska powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
p. Katarzyna Bartosz, 
p. Joanna Budzińska, 
p. Władysław Skwarka. 
 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak złożył 
serdeczne gratulacje z okazji zawarcia związku małżeńskiego i uzyskania mandatu radnego 
już 7 raz. 
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Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział: 
„Protokół z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi był wyłożony do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej. Nikt nie zgłosił uwag do powyższego protokołu, w związku z czym stwierdzam, że 
protokół z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi odbytej w dniu 10 października 2018 r. 
został przyjęty”. 
 
 
 
Punkty 4, 5, 6 i 7 porządku obrad - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i 
zapytań radnych, Interpelacje i zapytania pisemne, Sprawozdania z wykonania uchwał 
Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami, 
oraz Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami zostaną zrealizowane po przerwie obiadowej. 
 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zgłosił 
wniosek o łączne procedowanie pkt 8, 9 i 10 porządku obrad dot. planu sieci szkół 
specjalnych i szkół podstawowych w Łodzi. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poddał wniosek pod głosowanie. 
 
Przy 21 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  i braku głosów „wstrzymuj ących się”  
Rada Miejska wniosek przyjęła. 
 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ad pkt 8 -  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi 
– druk Nr 318/2018. 

Ad pkt 9 -  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi – druk Nr 319/2018. 

Ad p[kt 10 -  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi 
oraz określenia granic ich obwodów – druk Nr 320/2018. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekty uchwał przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji 
p. Berenika Bardzka, która powiedziała: „Projekt uchwały opisany w druku nr 318/2018 
dot. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na 
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obszarze Miasta Łodzi. Obecnie obowiązująca uchwała była procedowana jako akt prawa 
miejscowego. Zgodnie z rozstrzygnięciami nadzorczymi np. Wojewody Wielkopolskiego 
uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Ponadgimnazjalnych oraz szkół 
specjalnych nie stanowi aktu prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy o samorządzie 
powiatowym. Projekt uchwały opisany w druku nr 319/2018 dot. ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych. Jeśli chodzi o zakres tej uchwały, to proponujemy dodać 
drugą lokalizację prowadzenia zajęć dla Szkoły Podstawowej Specjalnej poprzez wskazanie 
lokalizacji w budynku wygaszanego Gimnazjum nr 30 przy ul. Nowogrodzkiej 6/14. 
Dodatkowo proponujemy w uchwale zmiany porządkowe, które wynikają z nazewnictwa. 
Chodzi o Liceum specjalne, które wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego. Projekt uchwały opisany w druku nr 320/2018 dot. zmiany uchwały w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych. W tej uchwale zostały 
zaproponowane zmiany dot. wskazania drugiej lokalizacji dla prowadzenia zajęć. 
Proponujemy, aby Szkole Podstawowej nr 193 wskazać drugą lokalizację dla prowadzenia 
zajęć w budynku Publicznego Gimnazjum nr 31, Szkole Podstawowej nr 137 wskazać drugą 
lokalizację w budynku Publicznego Gimnazjum nr 20, Szkole Podstawowej nr 138 wskazać 
drugą lokalizację w budynku Publicznego Gimnazjum nr 38, Szkole Podstawowej nr 182 
(szkoła integracyjna) wskazać drugą lokalizację w budynku Publicznego Gimnazjum nr 17 i 
Szkole Podstawowej nr 141 wskazać drugą lokalizację w budynku Publicznego Gimnazjum 
nr 36. Dodatkowo w uchwale wprowadzamy zmiany, które wynikają z podjętych przez Radę 
Miejską uchwał. Chodzi o szkoły podstawowe, które mają nadane imiona oraz zmiany 
organizacyjne w niektórych szkołach. Chodzi o szkoły podstawowe, które obecnie są w 
strukturach zespołów szkolno-przedszkolnych. Jeśli chodzi o opinie, to dla obydwu uchwał 
Łódzki Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną. Związek Zawodowy NZP dla uchwał 
wydał opinię pozytywną. Forum Związków także wydał opinię pozytywną. Jedynie  Związek 
Zawodowy „Solidarność” wydał opinię negatywną. W ustawowym terminie została udzielona 
na tę opinię odpowiedź”.  
 
Następnie w związku z brakiem pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poinformował, iż projekty uchwał zostały skierowane do 
Komisji Edukacji. Komisja nie wydała opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji Rady Miejskiej, stanowisk klubowych przystąpiono do 
dyskusji indywidualnej. 
 
Pierwszy wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela powiedział: „Chciałbym poinformować, 
że z projektem uchwały Miasto było gotowe już w kwietniu br. tylko negatywna opinia 
Łódzkiego Kuratora Oświaty spowodowała, że musieliśmy czekać i wystąpić na drogę 
sądową. WSA przyznał rację Miastu, że uchwały były przygotowane zgodnie z prawem i 
ustawą o systemie oświaty. Myślę, że dzisiejsze zachowanie członków Klubu Radnych PiS, 
którzy ostentacyjnie wyszli z sali obrad, kiedy mamy dyskutować i podejmować decyzje o 
szkołach dwubudynkowych, na które czekają rodzice jest po prostu haniebna. I właśnie Radni 
PiS pokazali, gdzie mają problemy łódzkiej edukacji, do której się sami przyczynili, ponieważ 
to rząd PiS wprowadził reformę edukacji. Ważne, żeby mieszkańcy Łodzi też wiedzieli o 
zachowaniu i postawie radnych PiS względem łódzkich szkół”. 
 
Wobec braku innych głosów w dyskusji indywidualnej prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 318/2018.  
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Przy 24 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXVII/2092/18 w sprawie uchylenia uchwały w 
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej.  
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Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 319/2018.  
 
Przy 25 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXVII/2093/18 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi, która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej.  
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Ponadto prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 320/2018.  
 
Przy 25 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXVII/2094/18 zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi 
oraz określenia granic ich obwodów, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej.  
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Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił 
1 minutę przerwy obiadowej.  
 
 
Po przerwie obiadowej prowadzenie obrad wznowił przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Tomasz Kacprzak. 
 
 
 
Ad pkt 4 - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po 

przerwie obiadowej). 
 
 
Sekretarz Miasta p. Barbara Mrozowska-Nieradko powiedziała: „Na wszystkie 
interpelacje złożone w okresie od 26 września do 9 października 2018 r. odpowiedzi zostały 
udzielone. Interpelacje wraz z odpowiedziami dostępne są w BIP UMŁ w zakładce Rada 
Miejska”. 
 
Następnie zgodnie z treścią § 32 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi 
przystąpiono do dyskusji nad sposobem załatwiania interpelacji. 
 
Nikt z radnych nie wyraził chęci zabrania głosu. 
 
 
 
Ad pkt 5 - Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 
 
 
Nikt z radnych nie złożył interpelacji. 
 
 
 
Ad pkt 6 - Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności 

Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie 
obiadowej). 

 
 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi podjętych podczas  LXXV  sesji 
w dniu 19 września 2018 r. oraz LXXVI sesji w dniu 10 października 2018 r. stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie od 8 do 
22 października 2018 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad pkt 7 - Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie 
między sesjami (po przerwie obiadowej). 

 
 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie od 11  do 23 października 
2018 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zgłosił wniosek formalny o 
wprowadzenie do porządku obrad pkt. 10b - rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel 
Rady Miejskiej w Łodzi do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania Wojewody 
Łódzkiego Zbigniewa Rau – druk BRM nr 174/2018.  
 
Pierwszy wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela w imieniu Prezydenta Miasta wyraził 
zgodę na poszerzenie porządku obrad.  
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poddał pod głosowanie wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad pkt. 10b – dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie odwołania Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau – druk BRM 
nr 174/2018. 
 
Przy 22 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek 
uzyskał bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.  
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ad pkt 10a - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi 

na 2018 rok  – druk Nr 322/2018. 
 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił skarbnik Miasta p. Krzysztof 
Mączkowski, który powiedział: „Zmiany w budżecie dot. konieczności zabezpieczenia 
środków na zadanie „Opłaty za usługi wodne”. Jest to kwota 1 083 974 zł. Jest to związane z 
ustaleniem wysokości opłaty zmiennej za I kwartał 2018 r. Zgodnie z ustawą Prawo wodne 
środki będą odprowadzone do Wód Polskich, a termin upływa 29 października br.”. 
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Następnie w związku z brakiem pytań, opinii komisji Rady Miejskiej, stanowisk klubowych, 
głosów w dyskusji indywidualnej prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 322/2018.  
 
 
Przy 22 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXVII/2095/18 w sprawie zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej.  

 
 
 



20 

 

Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, iż posiada zgłoszenie, że Kluby Radnych PO i SLD wnioskują o 30 minut 
przerwy. 
 
Wobec powyższego prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak ogłosił przerwę w obradach do godz. 10,30. 
 
 
 
Po przerwie prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady p. Małgorzata 
Niewiadomska-Cudak.  
 
 
 
Ad pkt 10b - Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi 

do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania Wojewody Łódzkiego 
Zbigniewa Rau – druk BRM 174/2018.  

 
 
W imieniu projektodawców, grupy radnych projekt uchwały przedstawił przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak, który powiedział: „Jest to sprawa ważna dla całej 
społeczności łódzkiej. Projekt uchwały dotyczy stanowiska – apelu Rady Miejskiej w Łodzi 
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau. 
W treści projektu uchwały napisano, iż „Rada Miejska w Łodzi apeluje o odwołanie pana 
Zbigniewa Rau z funkcji wojewody łódzkiego. Wniosek ten uzasadnia się tym, iż pan 
Zbigniew Rau 17 października 2018 r. w Łodzi, podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (a więc urzędzie administracji 
rządowej), przekazał opinii publicznej informację, iż w razie objęcia przez Hannę Zdanowską 
urzędu Prezydenta Miasta w wyniku wygranych przez nią wyborów, które odbyły się 
21 października 2018 r., zamierza wszcząć procedurę zmierzającą do jej odwołania przez 
Prezesa Rady Ministrów, jako że w jego ocenie osoba skazana prawomocnie na karę grzywny 
„w polskim porządku prawnym nie może w sposób trwały pełnić funkcji prezydenta miasta”, 
a nadto, że „polski porządek prawny” wyklucza „sprawowanie władzy publicznej” przez 
osobę skazaną prawomocnie na karę grzywny. Jeżeli pan Zbigniew Rau - wbrew wielu 
opiniom prawnym autorytetów w zakresie prawa ustrojowego i wyborczego (profesorów: 
Krzysztofa Skotnickiego, Mariusza Jabłońskiego, Marka Chmaja i Sabiny Grabowskiej) – 
w istocie wierzy w wygłoszone przez siebie oświadczenie i podziela wyrażone w nim 
stanowisko, to oznacza to, że nie wszczynając bezpośrednio po wydaniu prawomocnego 
wyroku przez Sąd Okręgowy w Łodzi procedury odwołania prezydent Hanny Zdanowskiej 
świadomie i z premedytacją nie dopełnia swoich obowiązków, co może zostać ocenione jako 
czyn zabroniony i karalny. Jeżeli jednak pan Zbigniew Rau nie dopuszcza się czynu 
polegającego na niedopełnieniu obowiązków i świadomie wygłosił nieprawdziwe 
oświadczenie, to oznacza to, że poprzez swoją wypowiedź na konferencji prasowej usiłował 
on jedynie w sposób niedozwolony uzyskać korzyść polityczną, polegającą na wywarciu na 
trzy dni przed terminem wyborów wpływu na decyzje wyborców i stworzenie wrażenia, że 
nie miało sensu głosowanie na panią Hannę Zdanowską, gdyż i tak nie będzie ona mogła 
pełnić swojej funkcji, bo pan Zbigniew Rau jako wojewoda wraz z Radą Ministrów 
doprowadzą do jej odwołania. Czynił to, przekazując opinii publicznej nieprawdziwe 
informacje, jakoby pani Hanna Zdanowska nie mogła pełnić funkcji prezydenta Miasta. 
Oświadczenie to, jeżeli zostało wygłoszone bez przekonania o jego słuszności, to stanowiło 
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w takiej sytuacji niewątpliwie jedynie element kampanii wyborczej, a zostało wygłoszone na 
terenie Urzędu Wojewódzkiego - urzędu administracji rządowej, na co nie pozwala Kodeks 
wyborczy w art. 108 § 1 pkt 1 i co wypełnia znamiona czynu zabronionego z art. 494 § 1 
pkt 1 Kodeksu wyborczego. Opisany scenariusz także stanowi więc wystarczające 
uzasadnienie dla odwołania pana Zbigniewa Rau z funkcji wojewody łódzkiego”. Następnie 
chciałbym podkreślić, iż w 28 letniej historii samorządu nie było sytuacji, aby wojewoda 
łódzki będący organem nadzoru brał aktywny udział w bieżącej kampanii politycznej. 
Rozumiem, że p. Zbigniew Rau może być sympatykiem lub członkiem Prawa 
i Sprawiedliwości, i jako obywatel Łodzi chciał głosować na jakiegoś kandydata, który nie 
był zgłoszony przez Komitet Wyborczy Hanny Zdanowskiej. Takie uprawnienia posiada 
p. Zbigniew Rau, jako obywatel Miasta. Ale już p. Zbigniew Rau, jako Wojewoda Łódzki nie 
posiada prawa do brania aktywnego udziału w kampanii wyborczej, ponieważ jest organem 
nadzoru nad samorządem. Przecież to p. Zbigniew Rau, jako Wojewoda Łódzki bada 
zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez Radę Miejską, nie tylko Radę w Łodzi, ale 
także uchwał rad wszystkich gmin i powiatów województwa. Jako organ nadzoru powinien 
wyłączyć się z bieżącej kampanii wyborczej. Po raz kolejny stwierdzam ze smutkiem, że 
Wojewoda Łódzki będący urzędnikiem państwowym włączył się w kampanię. Łodzianie są 
mądrzy i głosowali według własnego uznania, wybierając prezydenta Miasta. Karygodne jest 
to, że urzędnik państwowy, który jest organem nadzoru, powinien być wyłączony z bieżącej 
polityki, włączył się w kampanię wyborczą. Dlatego też bardzo uzasadnione jest to, aby 
łódzka Rada Miejska jeszcze w obecnej kadencji przyjęła apel – stanowisko do Prezesa Rady 
Ministrów o odwołanie Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau. Oczekuję, że Pan premier 
M. Morawiecki, jako urzędnik państwowy przychyli się do prośby Rady Miejskiej i ustanowi 
wojewodą łódzkim osobę, która nie będzie brała udziału w bieżącej kampanii politycznej, 
tylko jako urzędnik państwowy będzie organem nadzoru. Przyznam, że obecnie nie mam 
zaufania do p. Zbigniewa Rau i nie wiem, czy jego rozstrzygnięcia nadzorcze będą miały 
charakter merytoryczny, prawny, czy też charakter polityczny i będą podyktowane 
telefonami, poleceniami, czy też jego poglądami politycznymi. Musimy mieć świadomość, iż 
uchwały podejmowane przez samorząd mają wpływ na życie setek tysięcy łodzian. Organ 
nadzorujący samorząd musi być obiektywny. Ja takiej obiektywności w działaniach 
Wojewody Łódzkiego nie widzę. Mówię to z żalem i smutkiem, ponieważ p. Zbigniew Rau 
jest profesorem prawa. Był również moim wykładowcą, od którego chciałbym oczekiwać 
niezależności. Jeśli spojrzymy na poprzedników p. Zbigniewa Rau, to byli to często czynni 
politycy, ale żaden z nich nie brał aktywnego udziału w kampaniach wyborczych. Nie 
apelował na trzy dni przed wyborami do kandydatów o rezygnację i nie chciał wpływać na 
wynik wyborczy. Dlatego też apeluję o przyjęcie zaprezentowanego projektu uchwały”.  
 
 
Wobec braku pytań, opinii Komisji Rady Miejskiej przystąpiono do zgłaszania stanowisk 
klubowych. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO p. Mateusz Walasek powiedział m.in.: „Klub 
Radnych Platformy Obywatelskiej popiera przedstawiony projekt uchwały. Sytuację, z którą 
mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu uważam za skandaliczną. Już wtedy 
deklarowaliśmy, iż taką uchwałę zaproponujemy. Ponieważ nie może być tak, iż 
administracja rządowa wykorzystywana jest jako instrument w kampanii wyborczej. Są to 
praktyki z republik środkowo azjatyckich, ale niegodne do przyjęcia w kraju Unii 
Europejskiej. Musimy przeciwko temu zaprotestować. Tym bardziej, że Urząd Wojewódzki 
oraz osoba wojewody odgrywa istotną rolę w nadzorze nad samorządem. W swoim 
doświadczeniu mamy już kilka sporów prawnych z Urzędem Wojewódzkim dot. między 
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innymi nazewnictwa ulic. Rada Miejska uczestniczy w szerszym projekcie dialogu 
społecznego, współpracujemy na różnych szczeblach z parlamentarzystami dla dobra 
mieszkańców Miasta. Dlatego też chcemy wskazać, iż postawa reprezentowana przez 
Wojewodę nie służy temu wspólnemu dobru. W imieniu Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej liczę, że Pan premier, szczególnie z ugrupowania, które ostatnio często ma na 
ustach słowo „suweren” wsłucha się w głosy łódzkiego suwerena. Ten głos bardzo mocno 
wybrzmiał w ostatnią niedzielę, w trakcie wyborów. Wszyscy pełniący urząd publiczny 
z wyboru posiadamy mandat społeczny, ale w tym momencie należy powiedzieć, że mandat 
radnych w znacznej części został w ostatnią niedzielę nieco wzmocniony. Jeżeli chodzi 
o mandat Pana premiera, to pochodzi on z wyborów sprzed 3 lat, a nie sprzed 3 dni, jak nasze. 
Dlatego też sądzimy, że Pan premier myśli, aby swój mandat za jakiś czas odnowić, będzie 
też myślał o głosach łodzian. A to jak łodzianie zagłosowali pokazuje, że zachowanie Pana 
wojewody zdecydowanie łodzianom się nie podoba. Słowa te były w zasadzie skierowane do 
radnych z Klubu PiS, ale ich ławy są puste. Mimo wszystko chciałbym powiedzieć, że radni 
PiS nie mieli odwagi cywilnej stawić czoła i bronić Wojewody, którego jeszcze kilka dni 
temu bardzo mocno bronili w wystąpieniach publicznych. Najważniejsze jest jednak to, aby 
umieć się zachować. Chciałbym także przekazać Panu premierowi, że nie ma co 
antagonizować łodzian i należałoby odwołać Wojewodę Łódzkiego”.  
 
Przewodniczący Klubu Radnych SLD p. Sylwester Pawłowski powiedział m.in.: 
„Procedowany projekt uchwały powinien być omawiany niezwłocznie po konferencji 
prasowej i wypowiedzi Pana wojewody w odniesieniu do konsekwencji, jakie niesie za sobą 
prawo w stosunku do Pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Kalendarz naszych prac 
przewiduje tryb przyjęty przez Radę Miejską na dzień 31 października br. i w dniu 
dzisiejszym korzystamy z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej. Jest to najszybsze 
posiedzenie Rady Miejskiej po owym niefortunnym, publicznym wystąpieniu Pana wojewody 
Z. Raua. Pojawia się pytanie do czego powołany jest urzędnik państwowy, czy powinien 
poruszać się w ramach przepisów prawa, czy powinien realizować politykę przewidzianą dla 
innych reprezentantów poszczególnych formacji politycznych? W moim przekonaniu 
i członków Klubu Radnych SLD, którzy podpisali się pod przedmiotowym projektem 
uchwały, Pan wojewoda nadużył kompetencji przypisanych swojemu urzędowi. Ponieważ 
wpisuje się doskonale w pejzaż funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do 
innych województw, innych wojewodów, którzy nie z pośpiechu, nie z potrzeby politycznej, 
ale wskutek zaniechania nie podjęli stosownych działań do przedstawicieli samorządów 
reprezentujących PiS na terenie innych województw, którzy na swoich barkach niosą ciężar 
skazania prawomocnym wyrokiem sądu. Ten grzech zaniechania przypisany innym 
wojewodom odnosi się jednocześnie do aktywności politycznej wojewody w naszym 
województwie. Nie mogą być bowiem przez urzędnika państwowego reprezentowane 
odmienne treści do prawa, jakie urzędnik powinien przestrzegać. Pan wojewoda publicznie 
powiedział, że nie wszczyna procedury, co powinien uczynić według własnego przekonania 
tuż po ogłoszeniu przez sąd decyzji. Nie uczynił tego, ponieważ nie chodziło o to, aby znaleźć 
podstawę prawną, której również Pan wojewoda nie wskazał. Chodziło o to, aby wzbudzić 
wśród łodzian poczucie niepewności, poczucie, że oddają głos na osobę, która może nie 
pełnić tej funkcji. Pojawia się pytanie z jakiego powodu? Z prostego powodu, chciał w ten 
sam sposób wpłynąć na wyniki wyborów. Te okazały się odmienne od przyjętych przez 
Wojewodę Łódzkiego założeń. Ponieważ bezpośrednim zwierzchnikiem Wojewody jest 
prezes Rady Ministrów, stąd też procedowany projekt uchwały kierowany jest do Premiera by 
zechciał wyciągnąć konsekwencje wobec urzędnika, który w sposób jednoznaczny 
i zdecydowany wykracza poza przewidziane prawem kompetencje. Który koncentruje się na 
działaniach politycznych, a w odniesieniu do samorządu, nad którym sprawuje bezpośredni 
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nadzór próbuje poprzez „sianie” niepokoju społecznego wpływać na jego decyzje i decyzje 
łodzian. Procedowany projekt uchwały w przekonaniu radnych SLD posiada nasze całkowite 
poparcie. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że trafi on na biurko Premiera rządu RP. Jeśli 
nie wywoła decyzji zgodnych z naszymi oczekiwaniami, to przynajmniej wzbudzi refleksję 
dotyczącą standardów władzy państwowej, refleksję dotyczącą odpowiedzialności politycznej 
oraz refleksję dotyczącą przestrzegania prawa w odniesieniu do wszystkich urzędników 
państwowych w kraju. Klub Radnych SLD jednomyślnie poprze procedowany projekt 
uchwały. Jednocześnie chciałbym wyrazić ubolewanie nad faktem, że w dzisiejszym 
posiedzeniu nie biorą udziału radni PiS, którzy z jednej strony uznając, że samorząd wychodzi 
poza kompetencje przewidziane samorządowi, ale jednocześnie nie widzą wychodzenia poza 
swoje kompetencje ze strony Wojewody Łódzkiego. Nie czują się nawet silni do tego, by 
wyrazić w tej sprawie swoje stanowisko, czy też wesprzeć organ państwowy, jakim jest 
Wojewoda Łódzki reprezentujący to samo ugrupowanie”.       
 
 
Wobec braku innych stanowisk klubowych przystąpiono do dyskusji indywidualnej. 
 
Radny p. Maciej Rakowski powiedział m.in.: „Zagłosuję „za” procedowanym projektem 
uchwały. Aczkolwiek czynię to z nieco mieszanymi uczuciami. Z jednej strony, jako 
kandydat w wyborach, któremu udało się zdobyć mandat odczuwam duże poczucie 
wdzięczności wobec Pana Wojewody Z. Raua, który niesłychanie wpłynął na dobry wynik 
Pani prezydent Hanny Zdanowskiej i jej listy w wyborach do Rady Miejskiej. Pan Wojewoda 
jest jednym ze współtwórców takiego znanego na całą Polskę sukcesu Komitetu Wyborczego 
Hanny Zdanowskiej. Posiada swój udział w tych 70% głosowań na kandydatkę. Zatem jako 
kandydat odczuwam wdzięczność p. prof. Z. Rau i dziękuję za wkład włożony w kampanię 
wyborczą Komitetu, z którego miałem zaszczyt kandydować. Jednak przychodzę tutaj też 
jako radny łódzkiej Rady Miejskiej. Jako radny muszę oceniać zachowanie Wojewody 
Łódzkiego nie po jego skutkach, ale z punktu widzenia kryterium zgodności z prawem. 
W tym zakresie muszę przyłączyć się do uzasadnienia przedstawionego przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej p. Tomasza Kacprzaka referując projekt uchwały. Śmiem 
twierdzić, że Wojewoda Łódzki wybrał najgorszy z prawnego punktu widzenia możliwy 
scenariusz. Interpretację przepisów prawa mogą być różne. W tym przypadku interpretacja 
przedstawiona przez Wojewodę w moim głębokim przekonaniu nie jest prawidłowa. Byłbym 
jednak w stanie dopuścić, iż prawnik nie mający kontaktu z praktyką prawniczą, sądową 
przyjmuję taką interpretację. Nie jest to niczym niezwykłym. Ale jeśli w dobrej wierze 
Wojewoda przyjął taką wykładnię przepisów odnoszącą się do możliwości sprawowania 
mandatu przez Panią prezydent Hannę Zdanowską, to podkreślić należy, że przyjmując taką 
interpretację i głosząc określone tezy nie dopełnił swoich obowiązków. Ponieważ, jeśli 
wierzył, że ma rację, to powinien był podjąć odpowiednie kroki prawne, a nie zapowiadać, że 
kiedyś w przyszłości może je podejmie. Sytuacja, w której urzędnik państwowy w określonej 
sytuacji, gdy spełnione zostały przesłanki zastosowania danego przepisu, ma ten przepis 
stosować, a nie zapowiadać, że go może zastosuje w przyszłości. To nie opera, tylko 
sprawowanie ważnej funkcji publicznej. Podkreślić przy tym należy, iż wojewoda jest 
organem państwowego nadzoru nad samorządem terytorialnym, a nie PiS-owskiego nadzoru 
nad samorządem terytorialnym, i zdecydowanie Wojewoda Łódzki prof. Z. Rau wyszedł z tej 
pierwszej roli, i przyjął tę drugą funkcję, czyli PiS-owski nadzór nad samorządem. Nie dość, 
że w tym przypadku bezprawny, to jeszcze rażąco nieudolny i odwrotny w skutkach od 
zamierzonego. Liczyłem na to, że radni PiS będą gotowi do dyskusji. Liczyłem, że podejmą 
próbę obrony swojego PiS-owskiego Wojewody, przyłączą się do obrony swojego PiS-
owskiego Wojewody, przyłączą się do obrony samorządu terytorialnego. Niestety jednak 
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radnych nie ma. Przyszedł na salę na początku sesji Pan przewodniczący S. Bulak, 
nastroszony jak łasica w okresie godowym, pokrzyczał i poszedł. Wszyscy radni PiS poszli. 
Gdzie poszli, nie wiadomo. Mam nadzieję, że w kuluarach postanowili nacieszyć się jeszcze 
tym, jak to jest należeć do Klubu Radnych o dwucyfrowej liczbie członków. Jeśli tak, to 
życzę im miłych ostatnich chwil w tym gronie”.  
 
Pierwszy wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela powiedział m.in.: „Zabieram głos 
w imieniu Pani prezydent Hanny Zdanowskiej. Na wstępie chciałbym podziękować za 
przygotowanie procedowanego projektu uchwały radnym, którzy w pierwszej kolejności 
kierują się dobrem Łodzi i przestrzeganiem przepisów prawa. To, co mieliśmy i z czym 
mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, ostatnim tygodniu, było ordynarną kampanią 
wyborczą, próbą zmanipulowania świadomością mieszkańców Łodzi, aby ich zniechęcić do 
pójścia na wybory i wmówić, że nawet, jeśli zagłosują na Panią prezydent Hannę Zdanowską 
to i tak nie będzie mogła pełnić swojego urzędu. Manipulacja się nie udała. Zniechęcić 
łodzian też się nie udało. Dzisiaj ci, którzy bardzo chętnie zniechęcali na ostatniej prostej 
kampanii wyborczej uciekli z tej sali, ponieważ nie mają odwagi spojrzeć kolegom radnym 
w oczy, a już nie mówię o spojrzeniu w oczy Pani prezydent Hannie Zdanowskiej. Taka jest 
właśnie prawda o interpretacji prawa przez PiS. Ławy są puste. Wszyscy poszli gdzieś daleko 
i boją się wrócić i zabrać głos. Boją się, ponieważ Wojewoda otrzymał polecenie. Miał wyjść 
i postraszyć mieszkańców Łodzi. Nie patrzył na to, że w takim  samym przypadku znajduje 
się kilkoro innych samorządowców, o czym wyraźnie mówiliśmy. Na przykład Burmistrz 
Rabki Zdroju posiada dokładnie taką samą sytuację. Tam przez ponad rok czasu Wojewoda, 
będący z nadania PiS nie zrobił absolutnie nic. Dlatego też procedowane stanowisko jest 
o tyle zasadne, że Pan wojewoda Z. Rau powinien stracić swoją funkcję jak najszybciej, 
ponieważ albo nie dopełnił swoich obowiązków służbowych albo też w sposób jawny 
urzędnik państwowy na terenie urzędu państwowego, włączył się w kampanię wyborczą. 
Jeszcze raz chciałbym Państwu podziękować za przygotowanie przedmiotowego projektu 
uchwały, ponieważ jest to ogromne wsparcie dla Pani prezydent. Tym samym Państwo Radni 
przyłączają się do liczby 215 000 mieszkańców Łodzi, którzy w ostatnią niedzielę dali kredyt 
zaufania i obdarzyli mandatem społecznym Hannę Zdanowską, powierzając jej funkcję 
prezydenta Miasta na kolejne 5 lat, w kadencji 2018-2023”.        
 
 
Wobec braku innych zgłoszeń do dyskusji indywidualnej oraz propozycji Komisji Uchwał 
i Wniosków prowadząca obrady, wiceprzewodnicząca Rady p. Małgorzata 
Niewiadomska-Cudak poddała pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku BRM 
nr 174/2018.  
 
Przy 23 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXVII/2096/18 stanowisko – apel Rady Miejskiej 
w Łodzi do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania Wojewody Łódzkiego Zbigniewa 
Rau, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej.  
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Ad pkt 11 – Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in.: „Chciałbym 
podziękować za przyjęcie projektu uchwały stanowiska – apelu Rady Miejskiej w Łodzi do 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau. W dniu 
dzisiejszym apel ten zostanie przekazany do Prezesa Rady Ministrów oraz Pana wojewody. 
Ważne jest, aby Wojewoda Łódzki, jako organ nadzoru dowiedział się o takiej uchwale. Mam 
nadzieję, że nie zostanie ona uchylona przez Pana wojewodę. Byłoby to kuriozum, aby 
„uchwała stanowiskowa” została uchylona. Mimo, że rolą wojewody jest sprawdzanie 
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zgodności z prawem uchwał. Pan wojewoda zajął bardzo polityczne stanowisko. Następnie 
chciałbym poinformował, iż po zakończeniu sesji odbędą się spotkania związane z kolejną - 
przedostatnią sesją w obecnej kadencji, zaplanowaną na 31 października br. Również 
w trakcie tej sesji zostanie wykonane grupowe zdjęcia Państwa Radnych. Ostatnia sesja 
zaplanowana została na 14 listopada br.  
 
Prowadząca obrady, wiceprzewodnicząca Rady p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak 
pogratulowała wszystkim kandydującym w wyborach samorządowych wyników, a osobom 
które dostały się do Rady Miejskiej, kolejnej – VIII kadencji, uzyskanych mandatów.   
 
 
 
Ad pkt 12 - Zamknięcie sesji. 
 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad LXXVII /nadzwyczajnej/ sesji, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej p. Małgorzata Niewiadomska-Cudak zamknęła obrady o godz. 11:10. 

 
 
 

 

 
 


