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Protokół nr 46/IV/17  

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

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

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

    - nieobecnych............1  

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 protokołu nr 43/II/17 z dnia 21 lutego oraz nr 44/II/17 z dnia 22 lutego 
2017r 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi nr 2 z 2017 r.  

IV. Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin. Radni jednomyślnie  
przyjęli zaproponowany porządek poszerzony o 2 punkty. 

 

Zmieniony porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 43/II/17 z dnia 21 lutego oraz nr 44/II/17 z 22 lutego 2017 r. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi nr 2 z 2017 r.  

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 18 z 2016 r.  

4. Sprawy różne i wniesione. 

 

 



 2

Ad 1.: Przyjęcie protokołu nr 43/II/17 z 21 lutego oraz nr 44/II/17 z 22 lutego 2017 r. 

Protokoły nr 43/II/17 z 21 lutego oraz nr 44/II/17 z 22 lutego 2017 r. zostały przyjęte 
jednomyślnie 8 głosami „za”. 

Ad 2.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi nr 2 z 2017 r.  

(Omawiany dokument znajduje się teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.2.2017) 

Komisja omówiła oraz przyjęła projekt uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 2 z 2017 – 
Druk BRM nr 69/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Ad 3.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 18 z 
2016 r.  

(Omawiany dokument znajduje się teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.18.2016) 

Komisja omówiła oraz przyjęła projekt uchwały w sprawie skargi nr 18 z 2016 – Druk BRM 
nr 71/2017. 

Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

Ad 4.: Sprawy różne i wniesione. 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że do Komisji wpłynęła korespondencja skierowana 
przez Poseł na Sejm RP p. Alicję Kaczorowską dotycząca przekazania dokumentów 
związanych z działalnością Komisji w ramach badania inwestycji Trasy W-Z. 
(Korespondencja znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.2017) 

Do Komisji wpłynęła także korespondencja Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Chojny 
związana z działalnością Osiedla Chojny. Zgodnie z przyjętymi na jednym z posiedzeń 
ustaleniami sprawy związane z funkcjonowaniem rad osiedli należy kierować do 
wyspecjalizowanej Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta. Ustalenia zostały podtrzymane. 
(Korespondencja znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.2017) 

 

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

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

       Łukasz Magin 

 

 


