
Protokół nr 19/VI/2016 
DPr-BRM-II.0012.11.6.2016 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 13 czerwca 2016 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecne.................... 4 osoby, 
- nieobecna............... 1 osoba, tj.: 
- pan radny Maciej Rakowski. 
 

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 18 Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami 
„Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi” 
oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łodzi” – druk nr 174/2016. 

3. Zaopiniowanie projektów Regulaminów pracy Rad Osiedli: Chojny, Ruda, Wzniesień 
Łódzkich oraz Wiskitno. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

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

powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości. Następnie Pani Przewodnicząca 
przedstawiła zebranym proponowany porządek posiedzenia. 

Za przyj ęciem porządku obrad głosowało 3 radnych, przeciw — nikt, nikt 
również nie wstrzymał się od głosu. 

Zebrani przyj ęli wi ęc jednogłośnie porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokółu posiedzenia nr 18 Komisji. 
Za przyj ęciem ww. protokołu głosowały 3 osoby, przeciw nie głosował nikt, nikt 

też nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem powyższy protokół. 
 
Ad. pkt 2: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych 
pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” i „Miejski O środek Sportu 
i Rekreacji w Łodzi” oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi” – druk nr 174/2016. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki 
przedstawił zebranym ww. projekt uchwały RM (załącznik nr 4 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
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Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka poprosiła o sprecyzowanie, który 
zapis zostanie wykreślony ze statutu Ośrodka – w związku z zaproponowaną zmianą. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki 
poinformował zebranych, że przewidywana zmiana zakłada wykreślenie z § 4 ust. 1 pkt 8 
ww. statutu zapisu, mówiącego o prowadzeniu przez MOSiR działalności handlowej, 
gastronomicznej i hotelarskiej. 

Pan radny Sebastian Bulak zwrócił uwagę, że w § 10 statutu zawarty jest zapis, iż 
strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych jego 
komórek określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. Pan radny zadał w związku z tym pytanie, czy rozpoczęto już 
prace nad przygotowaniem przedmiotowego regulaminu. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki 
twierdząco odpowiedział na to pytanie. 

Pan radny Sebastian Bulak poprosił o informację, jak po przyjęciu ww. regulaminu 
wyglądać będzie struktura organizacyjna Ośrodka. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki 
powiadomił Komisję, że aktualnie w skład MOSiR-u wchodzą trzy zespoły obiektów oraz 
Pływalni Wodny Raj. Zespół obiektów nr 2 rozciąga się od północnej części Łodzi po część 
południową – odległość między jej poszczególnymi częściami składowymi jest dość znaczna, 
co powoduje określone problemy z zarządzaniem tymi obiektami. W związku z tym, 
planowane jest wprowadzeniem zmian w podziale obiektów MOSiR-u. Powyższa zmiana 
polegać ma na tym, iż Ośrodek zostanie podzielony na zespoły obiektów, zlokalizowanych 
w północno – wschodniej, zachodniej oraz południowej części Miasta – dzięki tej 
reorganizacji uprości się zarządzanie ww. obiektami. 

Pan radny Sebastian Bulak zadał pytanie, czy w związku z planowaną zmianą ilość 
wakatów w MOSiR zwiększy się, czy ulegnie ona zmniejszeniu. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki 
stwierdził, że na terenie Ośrodka nie ma wakatów, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Planowana 
zmiana spowoduje pewne przesunięcia wewnątrz MOSiR – przewiduje się jednak, iż obecny 
stan zatrudnienia zostanie utrzymany na takim samym poziomie. 

Pan radny Grzegorz Matuszak poprosił o odpowiedź na pytanie, czy zmiana 
w statucie, przewidująca zakończenie prowadzenia przez Ośrodek działalności handlowej, 
gastronomicznej i hotelarskiej spowoduje, iż prowadzenie jej przejmie ajent. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki wyjaśnił, 
że w tej chwili Ośrodek w ogóle już nie prowadzi takiej działalności – zapis ten praktycznie 
więc już w tej chwili jest martwy. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwróciła uwagę, że zgodnie 
z zapisem zawartym w § 11 statutu, w czasie nieobecności Dyrektora obowiązki jego pełni 
wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka. Pani Przewodnicząca zadała w związku z tym 
pytanie, czy w strukturach MOSiR-u nigdy nie funkcjonowało stanowisko Zastępcy 
Dyrektora. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki 
stwierdził, że stanowisko Zastępcy Dyrektora funkcjonuje w strukturze Ośrodka – zapis w tej 
sprawie znajdzie się w regulaminie organizacyjnym MOSiR-u. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka oceniła, iż zapis dotyczący Zastępcy 
Dyrektora Ośrodka powinien znaleźć się również w § 11 statutu tej jednostki. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Łódź pan Eryk Rawicki zgodził 
się z tą wypowiedzią – pan Dyrektor zadeklarował, iż zapis ten wprowadzony zostanie 
do przedmiotowego projektu uchwały w drodze autopoprawki. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały RM głosowało 
4 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia 
jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” i „Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi” oraz nadania statutu jednostce budżetowej 
pod nazwą „Miejski O środek Sportu i Rekreacji w Łodzi” – druk nr 174/2016. 

 
Ad. pkt 3: zaopiniowanie projektów Regulaminów pracy Rad Osiedli: Chojny, 

Ruda, Wzniesień Łódzkich oraz Wiskitno (dokumenty te stanowią załącznik nr 5 – 8 
do protokołu). 

 
Inspektor w Biurze ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 

Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Piotr Walczak przedstawił na wstępie zebranym 
uwagi powyższego Biura do projektu Regulaminu pracy Rady Osiedla Chojny (załącznik nr 9 
do protokołu). 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając zaproponował wprowadzenie 
następujących, dodatkowych poprawek do ww. projektu Regulaminu. 

1. W § 14 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Uchwały winny zawierać opinię formalnoprawną sporządzoną przez Wydział 

Prawny Urzędu Miasta Łodzi.” 
2. W § 15 ust. 2 wyrazy: „ze statutu Osiedla” zastąpić wyrazami: „ze Statutu 

Osiedla Chojny” [brak słownika]. 
3. W § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Uchwały winny zawierać opinię formalnoprawną sporządzoną przez Wydział 

Prawny Urzędu Miasta Łodzi.”. 
 
Inspektor w Biurze ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 

Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Piotr Walczak omówił z kolei uwagi do projektu 
Regulaminu pracy Rady Osiedla Ruda oraz Osiedla Wzniesień Łódzkich. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając odnosząc się projektu Regulaminu 
pracy Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich, zwrócił uwagę, że w 14 ust. 2 pkt 7 powinien 
posiadać brzmienie: „7) opinię formalnoprawną sporządzoną przez Wydział Prawny Urzędu 
Miasta Łodzi.” W § 18 natomiast ust. 3 powinien brzmieć następująco: „3. Uchwały powinny 
zawierać opinię formalnoprawną sporządzoną przez Wydział Prawny Urzędu Miasta Łodzi.” 

Zebrani zgodzili się z powyższą sugestią. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka wyraziła pogląd, że należałoby 

jeszcze usunąć dwukropek z zapisu zawartego w § 19 ust. 3 projektu Regulaminu pracy Rady 
Osiedla Wzniesień Łódzkich, posiadającego następujące brzmienie: „3. Protokół podpisują: 
przewodniczący Rady oraz protokolant.” 

Pani Przewodnicząca odnosząc się ponadto do zapisu zawartego w § 14 ust. 3 
ww. projektu („3. W toku przygotowania projektów uchwał pomoc merytoryczną oraz 
prawną zapewnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej”), zaproponowała, by nie wykreślać 
całego tego zapisu, lecz jedynie zwrot: „oraz prawną.” 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając zgodził się z zasadnością tych 
propozycji. 
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Inspektor w Biurze ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Piotr Walczak przedstawił następnie Komisji uwagi 
do projektu Regulaminu pracy Rady Osiedla Wiskitno. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając uzupełniając tę wypowiedź, 
zaproponował, by w § 14 ust. 7 projektu Regulaminu wyrazy: „przez Biuro Prawne” 
zastąpione zostały wyrazami: „przez Wydział Prawny Urzędu Miasta Łodzi.” 

Pan Dyrektor zgłosił ponadto propozycję, by w § 19 ust. 8 posiadał brzmienie: 
„8. Posiedzenia Rady Osiedla Wiskitno są rejestrowane na nośniku elektronicznym lub 
nośniku informatycznym.” 

Zebrani zaakceptowali powyższe propozycje. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka odnosząc się następnie do informacji 

pana Dyrektora Zająca na temat projektów wprowadzenia zmian do statutów jednostek 
pomocniczych, poprosiła o informację, jaki będzie zakres tych zmian. Czy będą one miały 
głębszy charakter? 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając ocenił, że do kwestii tej należy podejść 
w sposób systemowy. 

Na pewno konieczne jest uporządkowanie kwestii, związanych z gospodarką 
finansami rad osiedli. Obecnie zdarza się bowiem sytuacja, iż osoby zajmujące się obsługą 
finansową jednostek pomocniczych, postępują np. w sposób niezgodny z przepisami ustawy 
prawo zamówień publicznych. Należałoby się również zastanowić nad zmianą zasad 
przyznawania diet za pracę w radzie osiedli. Przedstawiciele Biura otrzymują bowiem czasem 
informacje, iż diety pobierane są przez osoby, którym one nie przysługują. Na pewno 
powinna obowiązywać zasada, iż diety przyznawane są po wykonaniu danej pracy – a nie 
przed przystąpieniem do niej. 

Pan radny Grzegorz Matuszak ocenił, że nie powinno być żadnych odstępstw 
od zasady, iż udział w posiedzeniu rady osiedla poświadczony jest przez jej członka 
własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając zgodził się z tą wypowiedzią. 

Pan Dyrektor stwierdził ponadto, iż należałoby już w tej chwili zastanowić się 
nad systemem podziału przestrzennego jednostek pomocniczych na terenie Łodzi – być może 
system ten powinien już zostać zmieniony. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka wyraziła swoją nadzieję, iż w okresie 
obecnej kadencji samorządowej uda się wypracować systemowe rozwiązania w powyższym 
zakresie. Może to się okazać jednak utrudnione, ponieważ nie wydaje się w tej chwili, aby 
przedstawiciele władz wykonawczych posiadali przekonanie o konieczności wprowadzenia 
zmian systemowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie jednostek pomocniczych Gminy. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ w Departamencie 
Komunikacji Społecznej i Zdrowia pan Hubert Zając zapewnił zebranych, że 
przedstawiciele UMŁ przygotowywują projekty rozwiązań systemowych w ww. zakresie. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów Regulaminów pracy Rad Osiedli: 

Chojny, Ruda, Wzniesień Łódzkich oraz Wiskitno – pod warunkiem uwzględnienia 
uwag, przedstawionych przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej – głos oddało 
3 członków Komisji, przeciw nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Projekty te uzyskały więc pozytywną opinię Komisji. 
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Ad. pkt 4: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przedstawiła zebranym pisma, które 

w ostatnim czasie skierowane zostały do Komisji. 
1. Pismo Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta, zawierające propozycję 

wprowadzenia preambuły do Statutu Miasta Łodzi (załącznik nr 10 do protokołu). 
Komisja uznała, iż preambuła, będąca pewnego rodzaju deklaracją ideową, nie 

stanowi materii statutowej – Statut Miasta Łodzi nie jest więc tego typu dokumentem, 
w którym należałoby taką deklarację ideową składać. Komisja postanowiła w związku 
z tym odstąpić od prac nad stworzeniem powyższej preambuły. Odpowiedź tej treści 
postanowiono przekazać Przewodniczącej Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
pani Urszuli Niziołek – Janiak. 

2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu osiedlu Stoki – zawierającej 
propozycję zmiany nazwy tego Osiedla (załącznik nr 11 do protokołu). 

Zebrani przyj ęli do wiadomości treść powyższego dokumentu. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 


