
Protokół nr 4/II/2015 
DPr-BRM-II.0012.11.2.2015 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 23 lutego 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 3 Komisji. 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu jednostce – druk 
nr 13/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź 
Miasto Kultury” w Łodzi” – druk nr 34/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów 
Komunalnych Łódź – Bałuty i nadania jej statutu – druk nr 22/2015. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja Zasobów 
Komunalnych Łódź – Śródmieście i nadania jej statutu – druk nr 23/2015.. 

6. 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 
zaproponowała zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał, zawartych w punkcie 4 i 5. 
Uzasadniając ten wniosek, pani Przewodnicząca wyjaśniła, iż Wydział Budynków i Lokali 
nie uzyskał jeszcze opinii związków zawodowych działających na terenie Administracja 
Zasobów Komunalnych, odnośnie propozycji zmian, przedstawionych w powyższych 
projektach. Przedmiotowe projekty uchwał procedowane będą na sesji Rady Miejskiej w dn. 
18 marca br. 

Dotychczasowy punkt 6 otrzymałby w związku z tym numer: 4. 
Za przyj ęciem porządku posiedzenia, wraz z zaproponowaną zmianą, głosowało 

4 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Zebrani przyj ęli wi ęc jednogłośnie porządek obrad. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokołu posiedzenia nr 3 Komisji. 
Za przyj ęciem powyższego protokółu posiedzenia Komisji głosowały 4 osoby, 

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

w Łodzi w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania 
statutu jednostce – druk nr 13/2015. 

P.o. Zastępcy Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi pani Katarzyna 
Ciepłucha przedstawiła zebranym ww. projekt uchwały (załącznik nr 4 do protokołu). 

Nie zgłoszono uwag do przedmiotowego projektu. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały RM głosowało 

4 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie powyższy projekt uchwały. 
 
Ad. pkt 3: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury 
pod nazwą „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi” – druk nr 34/2015. 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak omówiła ww. projekt uchwały 
(załącznik nr 5 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zaproponował wprowadzenie 

zmiany w § 7 ust 1 projektu statutu („Instytucja może dodatkowo prowadzić działalność 
gospodarczą, a w szczególności w zakresie:”) – polegającą na usunięciu z ww. zdania 
spójnika: „a.” 

P.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia pani Małgorzata Krupot - Błasiak zgodziła się na wprowadzenie 
powyższej zmiany w drodze autopoprawki. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi głos oddało 5 członków Komisji, przeciw nie głosował nikt, nikt też nie 
wstrzymał się od głosu. 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

 
Ad. pkt 4: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka poinformowała zebranych, że 

do Komisji wpłynęło pismo członka Rady Osiedla Koziny pana Włodzimierza Wieczorka 
z dnia 4 lutego br. w sprawie wysokości wynagrodzeń, przysługujących członkom organów 
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi. Pani Przewodnicząca zaproponowała przesłanie ww. 
pisma do rozpatrzenia przez Komisję Jednostek Pomocniczych Miasta RM – zgodnie 
z właściwością. 

Propozycja ta została przyjęta przez Komisję. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 


