
Posiedzenie nr 45 
Komisja Rewizyjna 

Rady Miejskiej w Łodzi 
14 marca 2017 r. 

 
 

1. Protokół nr 42/I/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. został przyjęty jednomyślnie 
6 głosami „za”. 

2. Komisja wysłuchała informacji o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta 
Łodzi za 12 miesięcy 2016 r. 

3. Komisja wspólnie ze Skarbnikiem Miasta p. Krzysztofem Mączkowskim ustaliła 
harmonogram prac związanych z oceną wykonania budżetu za rok 2016.  

4. Komisja powołała 5 zespołów kontrolnych:   

•••• w składzie: p. Łukasz Magin, p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Kam il Deptuła  
w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie przyczyn i odpowiedzialności 
za niewykorzystanie pieniędzy unijnych na projekty miejskie wpisane na listę 
projektów przewidzianych do finansowania w latach 2007-2013: „Rewitalizacja 
Śródmiejskiego Obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic: Piotrkowska – 
Kilińskiego – Tuwima – Piłsudskiego” (RPO WŁ) i „Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Łodzi – faza II” (POIiŚ);   

•••• w składzie: p. Łukasz Magin,  p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Marcin 
Chruścik, p. Sylwester Pawłowski w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie 
wykorzystania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

•••• w składzie: p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Kamil Deptuła, p. M ałgorzata 
Matuszewska, p. Marcin Chru ścik  w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie 
poprawności zlecenia zamówienia i zasadności wydatków związanych 
z projektem w ramach POIiŚ 7.3-20 „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju 
w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”;  

•••• w składzie: p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Paulina Setnik, p. Mateusz 
Walasek, p. Adam Wieczorek  w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie 
przyczyn i skutków oraz odpowiedzialności związanej ze zmianami i wydłużeniem 
realizacji inwestycji w obszarze Nowego Centrum Łodzi:   

- Dworca Fabrycznego wraz z infrastrukturą wokół dworca,  

- przebudowy układu drogowego wokół Dworca Fabrycznego, 

- określonej w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 jako „Rewitalizacja EC-1  
i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”; 

•••• w składzie: p. Kamil Jeziorski, p. Sylwester Pawłowski, p. Rafa ł Markwant, 
p. Łukasz Magin  w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania 
środków publicznych w kwocie powyżej 20 000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w 2016 r.  



Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

5. W punkcie sprawy różne i wniesione Komisja zmieniła terminarz posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej na czwartek w godzinach 9.30 – 12.30.  

 

 

Osoba odpowiedzialna: Sylwia Woźniak-Taczała 
              Data sporządzenia: 14.03.2017 r.  
 


