
DPr-BRM-II.0012.13.1.2020 
Protokół nr 10/II/2020 

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 4 lutego 2020 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   7 radnych, 
 
obecnych   -   7 radnych. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołów nr 8/XII/2019 oraz 9/XII/2019 posiedzeń z dn. 4 i 11 grudnia 
2019 r. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 21 listopada 2018 r. 
do 31 grudnia 2019 r. – druk BRM Nr  4/2020. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2020 – druk 
BRM Nr  3/2020. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski otwierając posiedzenie powitał 
zebranych. Pan Przewodniczący przedstawił następnie proponowany porządek obrad. 
 
Zebrani jednomyślnie zaakceptowali porządek posiedzenia. 
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Ad. 1. Przyjęcie protokołów 8/XII/2019 oraz 9/XII/2019 posiedzeń z dn. 4 i 11 grudnia 
2019 r. 
 
 
Za przyjęciem tych protokołów głosowało 6 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie 
wstrzymała się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem przedmiotowe protokoły. 
 
 
Ad. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres od 21 listopada 2018 r. 
do 31 grudnia 2019 r. – druk BRM Nr  4/2020. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski przedstawił zebranym projekt 
sprawozdania (załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono uwag do powyższego projektu. 
 
Za przyjęciem tego sprawozdania głosowało 6 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt też 
nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc sprawozdanie ze swej działalności za okres od 21 listopada 2018 r. 
do 31 grudnia 2019 r. – druk BRM Nr  4/2020. 
 
 
Ad. 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2020 – druk BRM 
Nr  3/2020. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski zaprezentował Komisji 
powyższy projekt uchwały (załącznik nr 5 do protokołu). 
Pan Przewodniczący poinformował ponadto zebranych, że niedawno zakończyło się 
prowadzone przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi postępowanie kontrolne 
w zakresie Przeciwdziałania powstawania zatorów ulicznych w Łodzi w latach 2015 – 2018. 
Wnioski pokontrolne są bardzo interesujące – pan Przewodniczący zadeklarował w związku 
z tym, iż zorganizuje posiedzenie Komisji poświęcone wynikom powyższej kontroli NIK. Pan 
Przewodniczący nie posiada wiedzy, w jaki sposób Miasto ustosunkowało się do wyników tej 
kontroli – w związku z tym Komisja zwróci się do Zarządu Dróg i Transportu, który był 
głównym adresatem powyższego postępowania kontrolnego, z prośbą o informację, w jaki 
sposób jednostka ta odniosła się do zapisów wystąpienia pokontrolnego – sformułowanego 
przez Najwyższą Izbę Kontroli. Należałoby również wystąpić o przesłanie Komisji kopii 
dokumentów, jakie zostały przekazane NIK w ramach odpowiedzi na powyższe wystąpienie 
pokontrolne. Komisja mogłaby poprosić o przekazanie jej ww. informacji i dokumentów 
w terminie czternastodniowym – po ich uzyskaniu zostałoby zorganizowane posiedzenie w tej 
sprawie, na które zostaliby zaproszeni przedstawiciele ZDiT. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła wyraził obawę, czy Komisja Rewizyjna 
podejmując tę inicjatywę nie wyjdzie poza zakres swojej działalności. 
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Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski ocenił, że Komisja nie wyjdzie 
w ten sposób poza zakres swojej działalności – inicjatywa, którą pan Przewodniczący 
zaproponował, zgodna jest bowiem z zapisami zawartymi w punkcie trzecim planu pracy 
Komisji, obowiązującym do tej pory. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła stwierdził, że jeżeli Komisja Rewizyjna 
zażąda od Zarządu Dróg i Transportu określonych dokumentów, wówczas można uznać, iż 
rozpoczyna ona własne postępowanie kontrolne – pomimo że Rada Miejska nie zleciła jej 
przeprowadzenia takiej kontroli. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski nie zgodził się z taką 
interpretacją. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że zgodnie z punktem trzecim planu pracy, 
Komisja zajmuje się „analizą spraw będących przedmiotem kontroli, wyników kontroli 
dokonanych przez instytucje zewnętrzne i wewnętrzne Urzędu Miasta Łodzi oraz realizacji 
wniosków i zaleceń pokontrolnych przez Prezydenta Miasta i podległe Prezydentowi 
jednostki organizacyjne.” Analiza dokumentów przekazanych Komisji przez ZDiT byłaby 
więc zgodna z zapisem, zawartym w tym punkcie planu pracy. 
Pan Przewodniczący podkreślił, że przytoczony tutaj zapis punktu trzeciego znajdował się 
w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła ocenił, że jeżeli zapis taki obowiązywał 
do tej pory, może on pozostać w takim razie również w aktualnym planie pracy Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Wobec braku dalszych pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej 
Dyba – Bojarski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łodzi na rok 2020 – druk BRM Nr  3/2020. 
 
Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 6 radnych, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem przedmiotowy projekt uchwały. 
 
 
Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski poinformował zebranych, że 
do Komisji wpłynęła w ostatnim czasie informacja Wydziału Budżetu UMŁ w sprawie 
przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za 12 m-cy 2019 r. (dane nieostateczne). 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

  Bartłomiej Dyba – Bojarski 
Marek Wasielewski 


