
Posiedzenie nr 6 
Komisja Rewizyjna 

Rady Miejskiej w Łodzi 
4 czerwca 2019 r. 

(kontynuacja posiedzenia z dn. 30 maja 2019 r.) 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 4/IV/2019 posiedzenia z dn. 25 kwietnia 2019 r. oraz protokołu 
nr 5/V/2019 posiedzenia z dn. 16 maja 2019 r. 

Protokół nr 4/IV/2019  – przyj ęto: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 
„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Protokół nr 5/V/2019  – przyj ęto: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 
„wstrzymujących się”– 0 głosów. 

2. Przyjęcie protokołu z kontroli prawidłowości podziału środków inwestycyjnych na 2019 r., 
dokonanego przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie. 

Przyjęto: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

3. Rozstrzygnięto sposób procedowania wniosku dotyczącego przeprowadzenia kontroli 
Zarządu Lokali Miejskich w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad lokalami 
mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Łódź. 

Postanowiono przekazać tę sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej. 

4. Zapoznano się ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania 
łącznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi. 

Zapoznano si ę. 

5. Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej wykonania 
budżetu Miasta za rok 2018. 

Przyjęto: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

6. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Łodzi za rok 2018. 

Przyjęto: „za udzieleniem absolutorium” – 4 głosy, „za nieudzieleniem absolutorium”  
– 2 głosy, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 i sprawozdania 
finansowego za 2018 rok. 

Przyjęto: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie absolutorium 
dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2018 rok. 



Przyjęto: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 2 głos, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 
 

Osoba odpowiedzialna: Marek Wasielewski 
     Data sporządzenia: 07.06.2019 r. 

 
 
 
 
 
 


