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posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 29 października 2020 r. 

POSIEDZENIE ON-LINE 
 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych, 
 
obecnych   -   7 radnych, 
 
nieobecny   -   1 radny, tj.: 
 
- pan radny Sebastian Bohuszewicz. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 17/IX/2020 posiedzenia z dn. 17 września 2020 r. 

2. 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 6 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt 
też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Zebrani przyjęli wi ęc jednogłośnie porządek obrad. 
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Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 17/IX/2020 posiedzenia z dn. 17 września 2020 r. 
 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 4 radnych, przeciw nie głosowały nikt, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem powyższy protokół. 
 
 
Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła przedstawił zebranym pisma, które 
w ostatnim czasie skierowane zostały do Komisji. 
 
1. Zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi 

za 9 m-cy 2020 roku. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedmiotowego zestawienia. 
 
2. Wniosek stowarzyszenia LDZ Zmotoryzowani Łodzianie dotyczący przeprowadzenia 

kontroli w Zarządzie Dróg i Transportu oraz Zarządzie Inwestycji Miejskich w Łodzi. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zaproponował, by powyższy wniosek 
przekazany został do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łodzi – zdaniem 
pana Przewodniczącego sprawa ta nosi bowiem znamiona skargi. 
 
Za przyjęciem tej propozycji głosowało 7 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt też nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Propozycja ta zyskała więc akceptację Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poinformował na koniec zebranych, iż 
wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi z prośbą o przygotowanie 
i przedstawienie opinii, jak wyglądać ma w bieżącym roku działalność kontrolna Komisji 
Rewizyjnej w warunkach zagrożenia epidemiologicznego – w związku z rozprzestrzenianiem 
się epidemii wirusa COVID-19. 
Do tej pory do Komisji nie wpłynęła jeszcze przedmiotowa opinia. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
 
Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządził 
            Kamil Jeziorski 

Marek Wasielewski 
 


