
Protokół nr 10/VII/2015 
DPr-BRM-II.0012.11.8.2015 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 1 lipca 2015 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecnych................ 5 osób. 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 9 Komisji. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie zmiany nazwy Muzeum Historii Miasta Łodzi i nadania statutu 
Muzeum Miasta Łodzi – druk nr 153/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Społecznej przy Miejskiej 
Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi – druk nr 160/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi – 
druk nr 161/2015. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka, która 

powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. 
Ustalono, że Komisja w trakcie dzisiejszego posiedzenia rozpatrzy dodatkowo 

następujące dwa projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: w sprawie utworzenia na obszarze 
miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach 
karnych i areszcie śledczym oraz zespołach domów studenckich, dla przeprowadzenia 
referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. – druk nr 171/2015 
– oraz zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody 
głosowania – druk nr 172/2015 (jako pkt 5). Dotychczasowy punkt 5 otrzyma wówczas 
numer: 6. 

 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokołu posiedzenia nr 9 Komisji. 
Za przyj ęciem przedmiotowego protokółu posiedzenia Komisji głosowało 

4 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem ww. protokół. 
 
Ad. pkt 2: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Muzeum Historii Miasta Łodzi 
i nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi – druk nr 153/2015. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
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Społecznej i Zdrowia pan Dobrosław Bilski przedstawił zebranym powyższy projekt uchwały 
(załącznik nr 4 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zaproponował, by w statucie 

Muzeum Miasta Łodzi pozostawić obowiązujący do tej pory zapis, iż Dyrektora Muzeum 
powołuje się w drodze konkursu. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zadała pytanie, czy zaproponowana 
w projekcie zmiana wynika z nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pan Dobrosław Bilski wyjaśnił, że propozycja ta nie wynika ze zmiany 
ww. ustawy. Do tej pory Muzeum figurowało na liście instytucji kultury, prowadzonej 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP – w tego typu placówkach 
dyrektor musi być wybierany w trybie konkursu. Ponieważ jednak Muzeum na tej liście już 
się nie znajduje, obecnie proponuje się, by Dyrektor Muzeum był powoływany 
przez Prezydenta Miasta Łodzi w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Oznacza to, iż Dyrektor ten byłby powoływany 
w drodze konkursu, bądź powierzenia obowiązków. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zapytała, czy wprowadzenie 
proponowanego przez projektodawców zapisu oznacza, że poszerzeniu ulegną kompetencje 
Prezydenta Miasta Łodzi. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pan Dobrosław Bilski twierdząco odpowiedział na to pytanie. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski poprosił o odpowiedź 
na pytanie, czy Wydział posiada opinię prawną, z której wynika, iż obecnie obowiązujący 
zapis, mówiący o tym, że Dyrektora Muzeum powoływany jest w drodze konkursu, sprzeczny 
jest z ww. ustawą. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pan Dobrosław Bilski udzielił na to pytanie odpowiedzi przeczącej – 
zapis powyższy nie jest sprzeczny z przedmiotową ustawą. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zgłosił w związku z tym 
wniosek, by z § 1 projektu wykreślić punkt 4a – mówiący o ww. zmianie trybu powoływania 
Dyrektora Muzeum. 

Za przyj ęciem powyższego wniosku głos oddało 2 członków Komisji, przeciw 
głosowały 2 osoby, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Propozycja ta nie została zatem przyjęta przez Komisję. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Muzeum Historii Miasta Łodzi i nadania 
statutu Muzeum Miasta Łodzi – druk nr 153/2015 – głosowało 3 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Projekt uzyskał więc pozytywną opinię Komisji. 
 
Ad. pkt 3: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Społecznej 
przy Miejskiej Przychodni „D ąbrowa” w Łodzi – druk nr 160/2015. 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Robert Kowalik przedstawił zebranym ww. projekt 
uchwały (załącznik nr 5 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zapytał, jak należy 
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interpretować proponowany w § 1 ust. 2 powyższego projektu zapis, mówiący o tym, iż 
w szczególnych przypadkach uchwały Rady Społecznej mogą być podejmowane poza jej 
posiedzeniami – drogą korespondencyjną. Czy oznacza on, że każdy członek Rady Społecznej 
musi złożyć podpis pod projektem uchwały, czy wystarczy oświadczenie złożone w drodze 
mailowej? 

Pan radny ocenił, że zapis ten w zaproponowanej przez projektodawcę formie jest 
mało precyzyjny. 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Robert Kowalik stwierdził, że obie te formy 
(korespondencyjna i mailowa) są w tym przypadku możliwe do przyjęcia. Intencją 
wprowadzenia tego zapisu było ułatwienie pracy członkom Rady Społecznej, którzy zresztą 
sami złożyli wniosek w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zapytała, czy propozycja tego typu 
dotyczyć będzie tylko Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „D ąbrowa,” czy zmiany 
tego typu planuje się też wprowadzić w innych regulaminach rad społecznych. 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Robert Kowalik ocenił, że zmianę taką wprowadzić 
można też w innych regulaminach rad społecznych. W omawianym aktualnie przypadku, to 
właśnie Rada Społeczna przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” wyszła z własną inicjatywą 
wprowadzenia powyższej zmiany. Członkowie Rady uznali bowiem, iż zmiana taka ułatwi im 
pracę. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zwracając uwagę, że obecnie 
podpis elektroniczny nie obowiązuje jeszcze powszechnie, zaproponował, by zapis ten 
posiadał brzmienie, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwały mogą być 
podejmowane poza posiedzeniami Rady Społecznej, w drodze zbierania podpisów 
pod projektem uchwały. 

Pan radny zauważył, iż pozostawienie możliwości składania oświadczeń drogą 
mailową może budzić poważne wątpliwości, ponieważ nie ma w tym przypadku identyfikacji, 
kto faktycznie przesyła takie oświadczenie. 

Pan radny Sebastian Bulak zadał pytanie, czy rozwiązanie polegające 
na zezwoleniu na podejmowaniu uchwał drogą korespondencyjną funkcjonowało już 
w przeszłości. 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Robert Kowalik przecząco odpowiedział na to 
pytanie – pan Dyrektor podkreślił, że nie ma jednak przeszkód prawnych, aby wprowadzić 
takie rozwiązanie. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Rafał Markwant wyraził swoją obawę, że 
po wprowadzeniu takiego rozwiązania, zebrania Rady Społecznej w ogóle się nie będą 
odbywały. 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Robert Kowalik stwierdził, że najważniejszą kwestą 
w tym przypadku jest to, by Rada Społeczna pracowała w sposób sprawny – podejmując 
niezbędne uchwały. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zadała pytanie, czy istnieją regulacje, 
wskazujące, iż rady społeczne mogą podejmować uchwały wyłącznie w trakcie swoich 
posiedzeń. 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Robert Kowalik udzielił na to pytanie odpowiedzi 
przeczącej. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zgłosił następnie propozycję, by 
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Komisja przyjęła wniosek w sprawie następującego brzmienia § 1 ust 2 projektu uchwały: 
2) po ust 3 dodaje się ust 3a w brzmieniu: „3a. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniami Rady Społecznej (w drodze 
zbierania podpisów pod projektem uchwały).” 

Za przyj ęciem tej propozycji głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował nikt, 
1 radny wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały, 
pod warunkiem uwzględnienia przyjętej przez Komisję zmiany, głosowało 4 radnych, 
przeciw — nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie projekt uchwał Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie działalności Rady Społecznej 
przy Miejskiej Przychodni „D ąbrowa” w Łodzi – druk nr 160/2015. 

 
Ad. pkt 4: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola 
Jonschera w Łodzi – druk nr 161/2015. 

P. o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Robert Kowalik przedstawił zebranym ww. projekt 
uchwały (załącznik nr 6 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały RM głosowało 

4 radnych, przeciw nie głosował nikt, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu. 
Komisja wydała zatem pozytywną opinię na temat przedmiotowego projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Ad. pkt 5: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej 

w Łodzi: w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania 
w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i areszcie śledczym oraz 
zespołach domów studenckich, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, 
zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. – druk nr 171/2015 – oraz zmieniającej 
uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania – druk 
nr 172/2015. 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Wyborów pani Katarzyna Korowczyk 
przedstawiła zebranym ww. projekty uchwał (załącznik nr 7 i 8 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowych projektów uchwał Rady 

Miejskiej w Łodzi głosowało 5 członków Komisji, przeciw — nikt, nikt również nie 
wstrzymał się od głosu. 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie ww. projekty uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi. 

 
Ad. pkt 6: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przedstawiła zebranym pisma, które 

w ostatnim czasie skierowane zostały do Komisji. 
1. Pismo Kierownika Oddziału Legislacyjnego w Wydziale Organizacyjno – 

Prawnym UMŁ pana Tomasza Urjasza z 25 czerwca br., dotyczące kwestii opracowywania 
projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi (załącznik nr 9 do protokołu). 

Zebrani przyj ęli tre ść ww. pisma do wiadomości. 
2. Pismo Dyrektora Biura Rady Miejskiej UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 

Ewy Koronowskiej z 19 czerwca br., dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w Statucie 
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Miasta Łodzi, w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach (załącznik nr 10 
do protokołu). 

Ustalono, iż Komisja zajmie się kwestiami dotyczącymi konieczności nowelizacji 
Statutu Miasta Łodzi po zakończeniu okresu urlopowego. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 
 


