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Protokół Nr 31/III/2022 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 24 marca 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu. 

stan Komisji   -   10 radnych 

obecnych   -     7 radnych 

nieobecnych   -     3 radnych. 

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 30/I/2022 posiedzenia z dn. 28 stycznia 2022 r. 

3. Przyjęcie protokołu z kontroli działalności Zarządu Osiedla Bałuty – Centrum oraz 

Rady Osiedla Bałuty – Centrum. 

4. 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. 

 

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym proponowany porządek 

obrad. 
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Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 30/I/2022 posiedzenia z dn. 28 stycznia 2022 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. Przyjęcie protokołu z kontroli działalności Zarządu Osiedla Bałuty – Centrum oraz 

Rady Osiedla Bałuty – Centrum. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym projekt powyższego 

protokołu (dokument ten stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Pan 

Przewodniczący poinformował ponadto zebranych, że Zespół kontrolny, który został powołany 

przez Komisję Rewizyjną, zorganizował posiedzenie wyjazdowe w siedzibie Rady Osiedla 

Bałuty – Centrum, w trakcie której przeprowadzono kontrolę działalności tej Rady (dokumenty 

zgromadzone przez Zespół kontrolny stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

Podczas ww. posiedzenia wyjazdowego radni starali się namówić członków Rady Osiedla 

do porozumienia się – niestety, niechęć pomiędzy poszczególnymi grupami członków Rady 

była tak duża, iż żadnego kompromisu nie udało się osiągnąć. Zespół zabrał ze sobą dokumenty 

zgromadzone przez Radę Osiedla i Zarząd Osiedla Bałuty – Centrum, następnie na podstawie 

tych dokumentów sporządzony został projekt protokołu pokontrolnego – pan Przewodniczący 

poprosił członków Komisji o odniesienie się do powyższego dokumentu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Pan radny Kamil Deptuła poprosił pana Przewodniczącego o przedstawienie głównych 

konkluzji, wynikających z projektu protokołu pokontrolnego. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poinformował zebranych, iż z analizy 

kontrolowanego materiału wynika, że dokumentacja Rady prowadzona jest w sposób 

przypadkowy, chaotyczny, brak jest w niej staranności w odzwierciedleniu faktycznego 

przebiegu posiedzenia, z ewentualnymi poprawkami wnoszonymi do projektów uchwał. 

Z uwagi na transparentność pracy jednostek pomocniczych Miasta Łodzi, każdy mieszkaniec 

Osiedla ma prawo wglądu do uchwał organów osiedla, robienia z nich odpisów oraz notatek, 

a także do protokołów z posiedzeń, zaś forma sporządzanej dokumentacji niezgodna jest 

ze standardami zawartymi w regulaminie Pracy Rady i Zarządu Osiedla. 

Należy w związku z tym zobowiązać Przewodniczących organów Osiedla do przestrzegania 

przepisów zawartych w Statucie Osiedla Bałuty – Centrum, Regulaminach Pracy Rady oraz 



 3 

Zarządu, a także w Zarządzeniu Nr 3101/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie 

wprowadzenia „Procedury planowania i sprawozdawczości z realizacji zadań jednostek 

pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli,” w tym także terminów na podjęcie poszczególnych 

działań zawartych w tych dokumentach. 

Należy ponadto wystąpić do Biura Aktywności Miejskiej o zorganizowanie ponownego 

szkolenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji organów osiedla z uwzględnieniem 

wszystkich elementów wynikających z regulaminów. 

Pani radna Monika Malinowska – Olszowy zaproponowała, by w przedstawionym protokole 

zawarte zostało również stwierdzenie, iż powyższe szkolenie powinno objąć członków 

wszystkich rad osiedli, działających na terenie Miasta Łodzi. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski pozytywnie ocenił tę propozycję. 

Wobec braku dalszych uwag do tego projektu, Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski 

poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli działalności Zarządu 

Osiedla Bałuty – Centrum oraz Rady Osiedla Bałuty – Centrum, z uwzględnieniem zgłoszonej 

poprawki. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotowy protokół. 

Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 

 

Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poinformował zebranych, że do Komisji 

wpłynęły następujące dokumenty: 

- zestawienie przedstawiające realizację dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za okres 

12 m-cy 2021 roku; 

- oraz zestawienie przedstawiające realizację dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi 

za 2 m-ce 2022 roku. 

Nie zgłoszono uwag do ww. dokumentów. 

Ustalono na koniec, iż posiedzenia Komisji poświęcone wypracowaniu wniosku o udzielenie 

Prezydentowi Miasta Łodzi absolutorium za 2021 r., prowadzone będą w formie zdalnej. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski              Kamil Jeziorski 


