
DPr-BRM-II.0012.13.8.2021 

Protokół Nr 27/X/2021 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 14 października 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu. 

stan Komisji   -   10 radnych 

obecnych   -   9 radnych 

nieobecnych   -   1 radny. 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu 

Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Kamil Jeziorski.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 26/VI/2021 posiedzenia z dn. 7 czerwca 2021 r. 

3. Omówienie sposobu procedowania wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli 

działalności Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Rady Osiedla 

Bałuty – Centrum. 

4. Omówienie trybu prowadzenia kontroli działalności Zarządu Dróg i Transportu, 

Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Biura Inżyniera Miasta UMŁ – powołanie 

zespołów kontrolnych. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powitał obecnych on-line radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności pan Przewodniczący stwierdził quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 
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Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym proponowany porządek 

obrad. 

Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 26/VI/2021 posiedzenia z dn. 7 czerwca 2021 r. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał protokół pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła ten protokół. 

 

Ad. 3. Omówienie sposobu procedowania wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli 

działalności Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Rady Osiedla 

Bałuty – Centrum. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym powyższy wniosek 

(załącznik nr 5 do protokołu). Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, iż ww. kontrola nie została 

uwzględniona w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. – wniosek o jej przeprowadzenie 

przekazany został do Komisji, za pośrednictwem Biura Aktywności Miejskiej UMŁ, w dniu 

18 czerwca br. Pan Przewodniczący poprosił w związku z tym przedstawiciela Wydziału 

Prawnego UMŁ o opinię w sprawie sposobu procedowania przedmiotowego wniosku. 

Radca Prawny UMŁ pan Łukasz Gajewski wyraził pogląd, że aby móc przystąpić do tej 

kontroli, Komisja Rewizyjna powinna przygotować projekt uchwały w sprawie jej 

przeprowadzenia, na podstawie § 20 Statutu Miasta Łodzi – po podjęciu przez Radę Miejską 

powyższej uchwały, kontrola taka może zostać rozpoczęta. Jeżeli chodzi o właściwości Komisji 

Rewizyjnej, to zgodnie z § 28 statutów wszystkich łódzkich rad osiedli, Rada Miejska w Łodzi 

kontroluje działalność organów osiedli właśnie poprzez tę Komisję. Nie można mieć więc 

wątpliwości do właściwości Komisji Rewizyjnej odnośnie przeprowadzenia przedmiotowej 

kontroli. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał w związku z tym pod głosowanie 

wniosek dotyczący upoważnienia go przez Komisję do przygotowania projektu uchwały 

w sprawie przeprowadzenia ww. kontroli przez Komisję Rewizyjną i do przedłożenia tego 

dokumentu na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. Pan Przewodniczący wyraził 

nadzieję, że projekt ten uda się przygotować przed najbliższą sesją Rady Miejskiej – Rada 

mogłaby wówczas podjąć tę uchwałę. 



 3 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła powyższy wniosek. 

 

Ad. 3. Omówienie trybu prowadzenia kontroli działalności Zarządu Dróg i Transportu, 

Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Biura Inżyniera Miasta UMŁ – powołanie zespołów 

kontrolnych. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przypomniał, że powyższa kontrola 

uwzględniona została w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r., na wniosek 

Stowarzyszenia LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Pan Przewodniczący zaproponował 

w związku z tym powołanie Zespołu kontrolnego, który przeprowadziłby powyższą kontrolę, 

w zakresie: kluczowych inwestycji drogowych, Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, 

funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz zasadności powstania buspasów. 

Pan radny Bartłomiej Dyba – Bojarski ocenił, że zakres tej kontroli jest bardzo szeroki. 

Ponadto, jeżeli chodzi np. o Obszarowy System Sterowania Ruchem, to nie wiadomo, 

pod jakim kątem należałoby go badać. 

Pan radny Krzysztof Makowski wyraził pogląd, że Komisja mogłaby zbadać, czy była 

zasadność zakupienia tego Systemu. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zaproponował, by Komisja w pierwszej 

kolejności powołała Zespół. Zespół następnie, podczas kolejnego posiedzenia Komisji 

wybrałby swojego Przewodniczącego oraz przedstawiłby Komisji wnioski odnośnie trybu 

prowadzenia tej kontroli. 

Pan radny Bartłomiej Dyba – Bojarski zgłosił propozycję, by ze względu na szeroki zakres 

kontroli, powołać dwa Zespoły. Jeden z tych Zespołów mógłby zająć się kontrolą kluczowych 

inwestycji drogowych, natomiast drugi – pozostałymi zagadnieniami. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski pozytywnie ocenił tę propozycję. Pan 

Przewodniczący zaproponował jednocześnie, by jeden z tych Zespołów zajął się kontrolą 

kluczowych inwestycji drogowych oraz Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, z kolei 

drugi – kontrolą funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz zasadności powstania 

buspasów. 

Zebrani zaakceptowali tę propozycje. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zaproponował w związku z tym powołanie 

Zespołu ds. kontroli w zakresie kluczowych inwestycji drogowych oraz Obszarowego Systemu 

Sterowania Ruchem. Akces do ww. Zespołu zgłosili następujący radni: p. Kamil Deptuła, 

p. Bartosz Dyba-Bojarski oraz p. Krzysztof Makowski.  
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Za powołaniem powyższego Zespołu głos oddało 7 radnych, przeciw nie głosował nikt, też 

nie wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał następnie pod głosowanie propozycję 

powołania Zespołu ds. funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz zasadności powstania 

buspasów. Akces do ww. Zespołu zgłosili następujący radni: p. Joanna Budzińska, p. Kamil 

Jeziorski oraz p. Krzysztof Makowski.  

Za powołaniem takiego Zespołu głosowało 7  radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt 

również nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja powołała więc powyższe Zespoły. 

Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 

 

Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poinformował zebranych, że do Komisji 

wpłynęło zestawienie Wydziału Budżetu UMŁ, przedstawiające realizację dochodów 

i wydatków budżetu miasta Łodzi za 8 m-cy 2021 roku. 

Nie zgłoszono uwag do treści ww. dokumentu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski              Kamil Jeziorski 

 

 


