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Protokół nr 16/VI/2020 

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   5 radnych, 
 
obecnych   -   5 radnych. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 12/IV/2020 posiedzenia z dn. 29 kwietnia 2020 r. 

2. Przyjęcie protokołu nr 13/V/2020 posiedzenia z dn. 6 maja 2020 r. 

3. Przyjęcie protokołu nr 14/V/2020 posiedzenia z dn. 27 maja 2020 r. 

4. Przyjęcie protokołu nr 15/VI/2020 posiedzenia z dn. 1 czerwca 2020 . 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła stwierdził na wstępie, iż łączy się z nim 
wystarczająca ilość radnych, członków Komisji, aby można było rozpocząć obrady – Pan 
Przewodniczący otworzył w związku z tym posiedzenie Komisji.  
Pan Przewodniczący przedstawił następnie zebranym proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 5 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt 
też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Zebrani przyjęli wi ęc jednogłośnie porządek posiedzenia. 
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Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 12/IV/2020 posiedzenia z dn. 29 kwietnia 2020 r. 
 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 5 radnych, przeciw nie głosowały nikt, nikt  też nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem powyższy protokół. 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 13/V/2020 posiedzenia z dn. 6 maja 2020 r. 
 
Za przyjęciem przedmiotowego protokołu głos oddało 5 członków Komisji, przeciw nie 
głosował nikt, nikt  również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc ten protokół. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu nr 14/V/2020 posiedzenia z dn. 27 maja 2020 r. 
 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 5 osób, przeciw – nikt,  nikt  też nie wstrzymał się 
od głosu.  
 
Protokół ten został więc przyjęty przez Komisję. 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu nr 15/VI/2020 posiedzenia z dn. 1 czerwca 2020 r. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zgłosił propozycję wprowadzenia poprawki 
na str. 3 projektu protokołu – odnoszącej się do jego wypowiedzi. Pan Przewodniczący 
zaproponował, by w pierwszym zdaniu tej wypowiedzi słowa: „wydaje mi się, że tam był 
jakiś błąd w wykonaniu budżetu jako takiego” zastąpić słowami: „wydaje mi się, że tam był 
jakiś błąd w poprawnym zaksięgowaniu w budżecie.” 
 
Za przyjęciem tego protokołu – z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej przez pana 
Przewodniczącego Deptułę – głosowały 5 radnych, przeciw nie głosował nikt,  nikt  również 
nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem przedmiotowy protokół. 
 
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Nie zgłoszono wniosków. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

            Kamil Deptuła 
Marek Wasielewski 

 


