
Protokół nr 6/III/15  

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 12 marca 2015 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 10 

    - obecnych....................9 

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

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 do nin. protokołu.  

II. Posiedzeniu przewodniczył: 
 

Pan Łukasz Magin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
 

III. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołów nr 4/II/15 i 5/II/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

2. Omówienie skargi nr 2 z 2015 r. – referuje radny p. Łukasz Magin. 

3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 3 z 
2015 – referuje radny p. Adam Wieczorek. 

4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 4 z 2015 r.  

5. Sprawy różne i wniesione. 

 

IV.  Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin. Radni jednomyślnie  
7 głosami „za” przyjęli powyższy porządek obrad z wyłączeniem protokołu nr 4/II/15.  

Ad 1.: Przyjęcie protokołu nr 5/II/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

Protokół nr 5 został przyjęty jednomyślnie 8 głosami „za”. 

Ad 2.: Omówienie skargi nr 2 z 2015 r. – referuje radny p. Łukasz Magin. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.2.2015) 

Przewodniczący Komisji  omówił sprawę oraz przedstawił projekt uchwały. 

Komisja rozpatrzyła i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 2 
z 2015 r. o uznaniu skargi za bezzasadną - druk BRM nr 34/2015. 



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

 

Ad 3.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 3 
z 2015 – referuje radny p. Adam Wieczorek. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.3.2015) 

Przewodniczący Komisji  omówił sprawę oraz przedstawił projekt uchwały. 

Komisja rozpatrzyła i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 3 
z 2015 r. o uznaniu skargi za bezzasadną - druk BRM nr 35/2015. 

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

 

Ad 4.: Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 4 z 2015 r.  

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.4.2015) 

Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały. 

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi nr 4 z 2015 r. druk BRM nr 34/2015. 

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

 

Ad 5.: Sprawy różne i wniesione. 

Przewodniczący Komisji poinformował o konieczności realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej 
i przeprowadzenia zawartych w nim kontroli. 

Komisja powołała zespół kontrolny w składzie: p. Bartosz Dyba-Bojarski, p. Kamil Deptuła, 
p. Łukasz Magin, p. Włodzimierz Tomaszewski 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 – 
Kili ńskiego – Tuwima – Piłsudskiego” (RPO WŁ) 

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

Komisja powołała zespół kontrolny w składzie: p. Waldemar Buda, p. Kamil Jeziorski, 
p. Rafał Markwant w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji prawa do 
dochodzenia zwrotów bonifikat udzielonych w związku z wykupem lokali gminnych w 
okresie VI i VII kadencji. 

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


