
Posiedzenie Zespołu ds. nowelizacji statutów w dniu 22 lutego 2022 r. 
 
 
 
Spotkanie otworzyła Pani Anna Patura – z-ca Przewodniczącego Zespołu, która powitała obecnych na 
spotkaniu i krótko przedstawiła porządek posiedzenia.  
 
W pierwszej kolejności głos zabrała pani Kamila Mielnikow – pracownik Łódzkiego Ośrodka Geodezji, 
która omówiła funkcjonalność mapy interaktywnej, która będzie umieszczona na stronie 
internetowej i będzie można znaleźć na niej punkty adresowe z przypisanym osiedlem rozumianym 
jako jednostka pomocnicza, a także prześledzić granice poszczególnych osiedli. Mapa jest aktualnie 
testowana i ŁOG czeka na uwagi i sugestie. Następnie przeszła do omówienia zmian wprowadzonych 
w opisach granic osiedli, opisy zostały uproszczone, przebieg granic osiedli nie uległ zmianie, 
zmienione zostały tylko w przypadku niektórych osiedli ich opisy, co związane jest np. ze zmianami  
w przestrzeni miejskiej np. powstaniem nowych ulic, tak jak było przy opisie granic Osiedla Stary 
Widzew, gdzie powstały nowe ulice i gdzie opis przebiegu granicy trzeba było dostosować do stanu 
faktycznego.  
 
Pani Ewa Świdzińska - przedstawiciel rad osiedli z terenu Widzewa zwróciła się z prośbą aby na 
interaktywnej mapie umieszczone było zamiast nazwy „jednostka pomocnicza” nazwa „osiedle”. 
 
Pani Iwona Dziatlik – członek Zespołu wyjaśniła, że wprowadzenie nazwy „osiedle” może być mylące 
dla mieszkańców, osiedli jest dużo są osiedla spółdzielcze, osiedla mieszkaniowe większość 
mieszkańców identyfikuje osiedle nie jako jednostkę pomocniczą. Łódź jest podzielona na 36 
jednostek pomocniczych zapis „jednostka pomocnicza Miasta Łodzi” wynika wprost ze statutów 
osiedli. 
 
Pani Kamila Mielnikow – potwierdziła, że lepsze jest określenie „jednostki pomocnicze”, mieszkańcy 
zwracając się po różne dokumenty do ŁOG-u często nie identyfikują osiedla jako jednostki 
pomocniczej, a np. osiedla mieszkaniowe.  
 
Pani Anna Patura poinformowała, że członkom Zespołu zostanie przesłany link do mapy oraz opisy 
granic osiedli z prośbą o uwagi i sugestie.  
 
W następnej kolejności pani Anna Patura powróciła do koncepcji, która pojawiła się na ostatnim 
posiedzeniu Zespołu, aby przy najbliższych wyborach do rad osiedli, podobnie jak jest to w innych 
miastach, użyć spisów wyborców. Odbyło się kilka spotkań z pracownikami Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Komunikacji oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w tym zakresie.                     
Po przeanalizowaniu przepisów prawnych okazało się, że niestety nie ma możliwości użycia spisów 
przy wyborach do rad osiedli. 
 
Głos zabrała pani Agnieszka Zawadzka – pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji, 
która poinformowała, że właścicielem spisów wyborców jest Państwowa Komisja Wyborcza. W spisie 
ujęte są osoby zameldowane i wpisane do stałego rejestru wyborców, nie ma w nich osób które 
zamieszkują na danym terenie, nie ma możliwości aby taki spis stworzyć, nie ma także podstaw 
prawnych do tworzenia spisów wyborców do innych celów niż przeprowadzenie wyborów 
powszechnych. Zwróciła również uwagę, że spis wyborców nie jest do końca doskonały, brakuje            
w nim danych osobowych osób, które zamieszkują na terenie osiedla, a zajmują np. lokale socjalne. 
Trudno wyjaśnić dlaczego inne miasta korzystają z tych spisów, gdyż zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie ma podstaw prawnych, aby przy wyborach do jednostek pomocniczych z nich 
korzystać.  
W związku z powyższym, rozwiązaniem jest stworzenie aplikacji do wyborów. Przy oddaniu głosu 
każdy mieszkaniec będzie wprowadzony przez członków obwodowych komisji wyborczych w system, 



pomoże to zapobiec np. wielokrotnemu głosowaniu przez tę samą osobę. Mieszkaniec bez adresu  
w dowodzie osobistym, bądź innym adresem zamieszkania niż adres umieszczony w dokumencie 
tożsamości, będzie wypisywał oświadczenie potwierdzające jego adres zamieszkania. 
Stworzenie aplikacji jest także zgodne z rekomendacją Miejskiej Komisji Wyborczej ds. jednostek 
pomocniczych Miasta Łodzi zawartą w sprawozdaniu z przebiegu i wynikach wyborów do rad 
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.  
 
Po spotkaniach z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji oraz Wydziałem 
Organizacyjno-Administracyjnym i przeprowadzonymi licznymi analizami, zmienione zostały zapisy 
dotyczące czynnego i biernego prawa wyborczego. Nowe brzmienie przepisów: „Czynne i bierne 
prawo wyborcze ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem 
polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na terenie Osiedla.” 
 
Pani Ewa Świdzińska, zwróciła się z zapytaniem co z obowiązkiem meldunkowym oraz w jaki sposób  
i kto ma weryfikować, czy dana osoba zamieszkuje pod danym adresem na danym osiedlu? 
 
Pani Agnieszka Zawadzka poinformowała, że obowiązek meldunkowy istnieje, ale jednocześnie               
nie istnieją żadne sankcje za brak takiego meldunku. Przy wyborach do jednostek pomocniczych                   
w głosowaniu biorą udział osoby, które zamieszkują na danym osiedlu, czasami adres zameldowania 
nie jest tożsamy z miejscem zamieszkania. Nie ma możliwości zweryfikowania gdzie dana osoba 
zamieszkuje, dlatego mieszkaniec podpisuje oświadczenie, w którym potwierdza miejsce 
zamieszkania. 
 
Pani Urszula Onak - Mirowska – radca prawny również poparła pomysł utworzenia aplikacji                      
do głosowania, która pozwoli zweryfikować tożsamość osoby głosującej oraz zapobiec                      
np. wielokrotnemu głosowaniu. 
 
Następnie przystąpiono do omawiania pozostałych zapisów statutu i regulaminu pracy Rady. 
 
Pani Urszula Onak-Mirowska- zwróciła uwagę na zapis § 36 ust. 4 statutu i zaproponowała nowe 
brzmienie przepisu: „Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek skazania prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.” 
 
Pani Ewa Świdzińska – zwróciła uwagę na brak zapisów w regulaminie pracy rady o możliwości 
posiedzeń zdalnych. Zapytała kto umieszczać będzie na BIP informacje o posiedzeniach rady oraz                
na nieprecyzyjne brzmienie § 17 ust. 1 regulaminu pracy rady: „Korespondencja wpływająca                     
od mieszkańców do Rady Osiedla powinna być przyjmowana wyłącznie podczas posiedzeń Rady.”  
 
Pani Iwona Dziatlik poinformowała, że informacje na stronie BIP zamieszcza Biuro Aktywności 
Miejskiej. Jeśli chodzi o możliwość posiedzeń zdalnych to takie rozwiązanie dopuszczone zostało 
tylko z uwagi na sytuację pandemiczną, jest to stan wyjątkowy, rady osiedla obradują                                  
na posiedzeniach stacjonarnych. Jeśli chodzi o zapis § 17 ust. 1 regulaminu pracy to zostanie                     
on doprecyzowany. 
 
Pani Iwona Dziatlik poinformowała, że planowany jest pierwszy etap konsultacji wypracowanych 
przez Zespół zapisów statutów, odbędzie się 36 spotkań na przełomie kwietnia i maja, mieszkańcy 
będą mogli zgłosić swoje uwagi i opinie do zapisów statutu, regulaminu pracy rady osiedla i opisu 
granic osiedli. Po przeprowadzonych konsultacjach Zespół spotka się, aby omówić ich wyniki. 
 
Na prośbę członków Zespołu, zgłoszoną na wcześniejszym posiedzeniu Zespołu, głos zabrał pan Jerzy 
Dercz – członek Zespołu, który omówił procedurę zamówień publicznych w Gdańsku, Poznaniu                    
i Wrocławiu. Wrocław jest jedynym miastem gdzie procedura zamówień publicznych wygląda 
zupełnie inaczej niż w pozostałych miastach. Wynika to z innej struktury organizacyjnej w tym 



mieście oraz wewnętrznych uregulowań m.in. wydanego przez dyrektora Wrocławskiego Centrum 
Rozwoju Społecznego zarządzenia. W Poznaniu i Gdańsku procedury dotyczące zamówień 
publicznych wyglądają podobnie jak w Łodzi. 
Pani Anna Patura dodała, że każde z miast działa na swoich odrębnych przepisach i regulacjach, 
każde z miast ma swój schemat organizacyjny, co pozwala na pewne rozwiązania, które funkcjonują 
np. we Wrocławiu, a w pozostałych miastach są nie do przyjęcia. Urząd Miasta Łodzi                                    
ma wprowadzone wewnętrzne regulaminy, na podstawie których udzielane są zamówienia 
publiczne. Nie ma możliwości zmiany przepisów, które pozwoliłyby radom na samodzielne 
realizowanie zamówień.   
 
 
 
Na tym spotkanie zakończyło się.  


