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Protokół Nr 32/IV/2022 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu. 

stan Komisji   -     9 radnych 

obecnych   -     9 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 31/III/2022 posiedzenia z dn. 24 marca 2022 r. 

3. Przyjęcie harmonogramu prac związanych z oceną wykonania budżetu miasta Łodzi 

za rok 2021. 

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. 

Komisja przez aklamację przyjęła porządek posiedzenia. 
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Ad. 2. Przyjęcie protokołu nr 31/III/2022 posiedzenia z dn. 24 marca 2022 r. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła ten protokół. 

 

Ad. 3. Przyjęcie harmonogramu prac związanych z oceną wykonania budżetu miasta 

Łodzi za rok 2021. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski przedstawił zebranym projekt powyższego 

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

Przewodniczący przypomniał ponadto zebranym, że zgodnie z przyjętymi już ustaleniami, 

posiedzenia Komisji poświęcone wypracowaniu wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta 

Łodzi absolutorium za 2021 r. prowadzone będą w formie zdalnej. 

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

pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia harmonogramu prac związanych z oceną 

wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotowy harmonogram. 

 

Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Ustalono, że lista gości zaproszonych na posiedzenie Komisji w dniu 22 kwietnia br., które 

będzie poświęcone omówieniu wykonania planu dochodów Miasta za 2021 r., zostanie 

przekazana do wiadomości Skarbnika Miasta Łodzi. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski złożył na koniec zebranym życzenia 

wielkanocne. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski              Kamil Jeziorski 

 


