
Protokół nr 63/XII/17  
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi 
które odbyło się 13 grudnia 2017 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................11  

    - obecnych.................10 

    - nieobecnych............1 (usprawiedliwiony: radny p. Adam Wieczorek)  

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Posiedzeniu przewodniczył: 

Pan Łukasz Magin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydłużenia okresu 
części kontroli zatwierdzonych w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Łodzi na rok 2017 – druk BRM nr 205/2017. 

IV. Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin. Radni jednomyślnie  
przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.  

Punkt 1.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydłużenia 
okresu części kontroli zatwierdzonych w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łodzi na rok 2017 – druk BRM nr 205/2017. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że już wspominał o tej inicjatywie radnego 
p. Włodzimierza Tomaszewskiego już na ostatnim posiedzeniu Komisji, ale wówczas były 
kłopoty z uzyskaniem pozytywnej opinii formalno-prawnej pod projektem. W związku z 
uzyskaniem pozytywnej opinii Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w 
sprawie przedłużenia prac do końca I kwartału 2018 r. w zakresie kontroli nad rewitalizacją 
śródmieścia (Piotrkowska-Kilińskiego-Tuwima-Piłsudskiego), wykorzystania opłat za 
gospodarowanie odpadami, sprawa trasy W-Z i sprawa Nowego Centrum, w tym Dworca 
Fabrycznego, przebudowa układu wokół Dworca Fabrycznego, Rewitalizacja EC-1. 
W każdym przypadku byłoby wydłużenie prac nad tymi Kontrolami.  



Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: W tym zakresie doświadczyłem tej trudności, 
że ciągle w przypadku wniosku dotyczącego chociażby tej trasy W-Z jeszcze są dosyłane 
materiały. Część wpłynęło, a część ma być jeszcze dosyłana.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła: Musimy pamiętać, że Komisja Rewizyjna 
zgodnie ze Statutem Miasta działa na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej. Komisja takie 
upoważnienie uzyskała. Mamy plan pracy Komisji, który jest planem pracy rocznym. W 
ubiegłym roku była podobna sytuacja, ale nie odnosiła się wprost do przedłużania kontroli 
ponad upoważnienie Rady Miejskiej, natomiast, co byśmy nie zrobili to wszystkie kontrole 
wynikające z planu pracy Komisji muszą się zakończyć z końcem tego roku. Taka uchwała, 
która by była sprzeczna z postanowieniem Rady Miejskiej (działającej in gremio) była by 
działaniem niezgodnym z przepisami. Uważam, że nie możemy przyjąć tego projektu. 
Przepisy Statutu mówią wprost § 18: Komisja Rewizyjna działa zgodnie z planem pracy 
zatwierdzonym przez Radę.  

 Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Pan zapomina, że Komisja działa na zlecenie Rady. 
Pierwsze zlecenie wynika z planu pracy, ale są przypadki, że Rada zleca takie kontrole 
i wyznacza terminy. Biorąc pod uwagę, ze technika przeprowadzania kontroli też ma swój 
charakter ograniczający i wyniknie z tego, że to urzędnicy będą wyznaczać, co może być 
kontrolowane, a co nie, bo dostarczą dokumenty w ostatnim dniu roku i koniec kontroli.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła: Rada Miejska nie wyznaczyła nam żadnej 
kontroli. Jeżeli chodzi o te kontrole, to jesteśmy związani planem pracy, który został przyjęty 
przez Radę Miejską.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przygotowany projekt uchwały: 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie.  

 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

       Łukasz Magin 

 
 


