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Protokół nr 21/IV/2021 

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
POSIEDZENIE ON-LINE 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   10 radnych, 
 
obecnych   -   7 radnych, 
 
nieobecnych   -   3 radnych, tj.: 
 
- pan radny Kamil Deptuła; 
 
- pan radny Michał Olejniczak; 
 
- oraz pan radny Mikołaj Stefanowski. 
 
 
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 porządku posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu nr 20/I/2021 posiedzenia z dn. 28 stycznia 2021 r. 

3. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji, związanych z oceną wykonania budżetu 
Miasta za rok 2020. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
 
 
 
 
 



 2

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski 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. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił 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. 
 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 20/I/2021 posiedzenia z dn. 28 stycznia 2021 r. 
 
 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 6 radnych, przeciw nie głosowały nikt, nikt 
również nie wstrzymały się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem powyższy protokół. 
 
 
Ad. 3. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji, związanych z oceną wykonania budżetu 
Miasta za rok 2020. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił Komisji projekt harmonogramu 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono uwag do powyższego projektu. 
 
Za przyjęciem tego harmonogramu głosowało 6 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt 
też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc swój harmonogram prac, związanych z oceną wykonania budżetu 
Miasta za rok 2020. 
 
 
Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poinformował zebranych, że do Komisji 
Rewizyjnej skierowane zostało w ostatnim czasie następujące pisma. 
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1. Opinia prawna w sprawie możliwości przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli 

działalności Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. 
 
2. Pismo pełnomocnika Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Tuwima 15 w Łodzi z 19 lutego br. 

dotyczące inwestycji przeprowadzonej na terenie Parku im. Henryka Sienkiewicza 
(lokalizacja placu zabaw usytuowanego na terenie ww. Parku). 

 
3. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 16 marca br. w sprawie realizacji 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 zadania pn.: „Utwardzenie dróg 
gruntowych na Osiedlu Bałuty Zachodnie.” 

 
4. Zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi 

za 2 m-ce 2021 roku. 
 
Nie zgłoszono uwag do treści powyższych dokumentów. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
 
Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządził 
            Kamil Jeziorski 

Marek Wasielewski 
 


