
DPr-BRM-II.0012.13.2.2020 
Protokół nr 11/IV/2020 

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych, 
 
obecnych   -   7 radnych, 
 
nieobecny   -   1 radny, tj.: 
 
- pan radny Sebastian Bohuszewicz. 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 10/II/2020 posiedzenia z dn. 4 lutego 2020 r. 

2. Omówienie sposobu procedowania przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2019. 

3. 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 protokołu nr 10/II/2020 posiedzenia z dn. 4 lutego 2020 r. 
 
 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 6 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem przedmiotowy protokół. 
 
 
Ad. 2. Omówienie sposobu procedowania przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2019. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski zwrócił uwagę, że w związku 
z epidemią wirusa COVID-19 podjęta została ustawa o szczegółowych rozwiązaniach 
związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się tej choroby (tzw. specustawa), która 
zmieniła m. in. terminy obligatoryjne dotyczące budżetu, w tym sesji absolutoryjnej, 
pozwalając na ich przesunięcie. Ponadto, prawdopodobnie wydane zostało już rozporządzenie 
wykonawcze Ministerstwa Finansów do tej ustawy. W związku z tym, Komisja Rewizyjna 
mogłaby wystąpić o opinię do Wydziału Prawnego UMŁ, która by określiła, w jaki sposób 
ustawa o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 zmienia kalendarz prac nad wnioskiem o absolutorium 
dla Prezydenta Miasta Łodzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski ocenił, że specustawa 
rzeczywiście daje możliwość dokonania zmiany tych terminów – konieczne jest jednak 
również wydanie rozporządzenia Ministra Finansów w powyższej sprawie. Nie wiadomo, czy 
rozporządzenie takie zostało do tej pory wydane. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski zaproponował, by Komisja 
wystąpiła do Wydziału Prawnego UMŁ z prośbą o informację, czy rozporządzenie powyższe 
zostało już wydane i czy możliwa jest ewentualna zmiana kalendarza prac nad wnioskiem 
o absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi. 
Pan Przewodniczący wyraził ponadto opinię, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby 
Komisja Rewizyjna zakończyła prace nad absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 
2019 w tradycyjnym terminie (czyli najpóźniej na początku czerwca br.). 
 
Komisja jednomyślnie zaakceptowała propozycję Pana Przewodniczącego dotyczącą 
wystąpienia o opinię prawną w sprawie możliwości zmiany kalendarza prac 
nad wnioskiem o absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 2019 rok. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski poinformował następnie 
zebranych, iż Komisja Rewizyjna otrzymała tylko jeden egzemplarz Sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 oraz Informacji o stanie mienia komunalnego 
za okres: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., w wersji. papierowej. Pan Przewodniczący wystąpił 
w związku z tym o spowodowanie zapewnienia ww. materiałów (w formie tradycyjnej) 
dla wszystkich członków Komisji Rewizyjnej – wniosek ten jednak nie uzyskał akceptacji 
ze strony Skarbnika Miasta Łodzi. Brak wersji papierowej ww. dokumentów może stanowić 
dla członków Komisji Rewizyjnej poważne utrudnienie, ponieważ w przypadku, gdy 
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posiedzenia Komisji odbywać się będą w formie zdalnej, jednoczesne korzystanie 
przez radnych z komputera oraz z tabletu, w celu znalezienia Sprawozdania w formie 
elektronicznej, może się okazać bardzo problematyczne. Pan Przewodniczący zadeklarował 
w związku z tym gotowość podjęcia dalszych interwencji w tej sprawie – jeżeli członkowie 
Komisji zgłoszą się do niego z wnioskami o zapewnienie im jednak Sprawozdania w formie 
tradycyjnej. 
Pan Przewodniczący Dyba – Bojarski zwrócił następnie uwagę, że obecnie w skład Komisji 
Rewizyjnej wchodzi osiem osób. Być może jej skład osobowy znacząco się zwiększy 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym głosowanie nad wnioskiem o absolutorium 
dla Prezydenta Miasta Łodzi – w tej chwili jednak wydaje się, że posiedzenia Komisji 
mogłyby być organizowane na Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej. Istotą absolutoryjnych 
posiedzeń Komisji Rewizyjnej jest to, iż zapraszana jest na nie duża grupa urzędników – 
jeżeli posiedzenia te miałyby się odbyć na Dużej Sali Obrad, musieliby oni prawdopodobnie 
zostać podzieleni na grupy, aby w jednym czasie w miejscu posiedzenia nie przebywała zbyt 
duża ilość osób. Jeżeli jednak posiedzenie te miałyby być organizowane w formie zdalnej, 
można mieć wątpliwości, czy udałoby się w jednym czasie uzyskać połączenie z tak liczną 
grupą osób – pan Przewodniczący poprosił w związku z tym zaproszonych na posiedzenie 
gości o odniesienie się do tego problemu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski stwierdził, że ustawa 
o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 daje możliwość przeprowadzenia sesji Rady Miejskiej nawet 
w formie korespondencyjnej – poprzez zadawanie pytań za pomocą poczty elektronicznej. 
Specustawa daje również możliwość organizacji posiedzeń Komisji w formie zdalnej – 
zdaniem pana Przewodniczącego jest to w obecnej chwili najlepsze rozwiązanie. Rada 
Miejska w Łodzi przygotowywuje się aktualnie do pracy w trybie on-line, prawdopodobnie 
kolejna sesja, planowana w maju br., odbędzie się właśnie w takiej formie. Radni podczas 
najbliższych sesji korzystać będą z programów MS Teams oraz eSesja – za pomocą tych 
programów można organizować posiedzenia, w których uczestniczyć może do 25 osób. Pan 
Przewodniczący Gołaszewski zaproponował w związku z tym, by absolutoryjne posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej zorganizowane zostały zatem w formie zdalnej – pozwoliłoby to uniknąć 
niebezpieczeństwa, związanego z ryzykiem zarażenia się koronawirusem. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski zadał pytanie, w jaki sposób 
pracując w formie zdalnej Komisja łączyć się będzie z urzędnikami. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski stwierdził, że Komisja 
łączyć się będzie z urzędnikami w trybie on-line. 
Jeżeli ustalony zostanie termin danego posiedzenia, organizowanego zdalnie i na posiedzenie 
to zaproszeni zostaną urzędnicy reprezentujący określone wydziały UMŁ, będą oni 
zobowiązani do uczestnictwa w tym posiedzeniu w trybie zdalnym. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski wyraził swoją obawę, czy 
system ten rzeczywiście będzie funkcjonował należycie – pan Przewodniczący zwrócił 
uwagę, że Komisja Rewizyjna powinna już wkrótce rozpocząć prace nad absolutorium, aby 
mogła ona zakończyć prace do 2 czerwca br. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski zwrócił uwagę, że specustawa 
wydłużyła jednak te terminy o 60 dni – Rada Miejska powinna więc udzielić absolutorium 
Prezydentowi Miasta Łodzi za rok ubiegły do 29 sierpnia 2020 r. 
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Stosowne rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie zostało już wydane. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski ocenił, że dobrze by się stało 
jednak, gdyby Komisja Rewizyjna zakończyła swoje prace nad absolutorium przed okresem 
wakacyjnym. 
Zwracając się następnie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, pan Przewodniczący zadał 
pytanie, kiedy będzie wiadomo, czy system pracy w trybie on-line rzeczywiście działa. Kiedy 
można będzie wypróbować i skorzystać z tego systemu? 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski zapewnił zebranych, że 
system ten już jest funkcjonalny dla prac Komisji – system MS Teams pozwala bowiem 
na organizowanie posiedzeń, w których uczestniczyć może do 25 osób. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski zauważył, że w tej chwili jednak 
nie wszyscy radni mają zainstalowany ten program, nie znają do niego haseł i nie umieją się 
tym programem posługiwać. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski stwierdził, że w dniu 
dzisiejszym radni zostaną przeszkoleni w powyższym zakresie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poinformował zebranych, że Komisja 
Rozwoju i Działalności Gospodarczej RM obradowała już w ubiegłym tygodniu 
z wykorzystaniem programu eSesja – praca ta przebiegała w sposób zadowalający. 

Pan radny zwrócił ponadto uwagę, że jeżeli chodzi o pracę Komisji organizowaną 
w systemie on-line, to nie wszystkie zaproszone na dane posiedzenie osoby, przedstawiciele 
UMŁ, muszą w nim uczestniczyć jednocześnie – należałoby tutaj odpowiednio 
zsynchronizować ich wystąpienia, aby następowały one po sobie. Ważną rolę odgrywałaby 
tutaj praca Sekretarza Komisji. Być może warto by było, aby podczas tych prac miał on 
zapewnioną pomoc innego pracownika – tak, aby w nowych okolicznościach praca Komisji 
mogła odbywać się sprawnie. Organizacja posiedzeń w formie zdalnej jest w tej chwili jednak 
najrozsądniejszym rozwiązaniem, w związku z tym, że epidemia wirusa COVID-19 cały czas 
się rozwija, liczba chorych ciągle się zwiększa – nie powinno się więc teraz organizować 
posiedzeń w tradycyjnej formie. 

Być może dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby kolejne posiedzenie Komisji, 
zorganizowane już w formie zdalnej, przeprowadzone zostało z udziałem ograniczonej liczby 
osób – gości. Radnym, członkom Komisji łatwiej byłoby wówczas przetestować działanie 
systemu. 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski zgodził się, że następne 
posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie w formie zdalnej. Posiedzenie to jednak 
powinno mieć charakter merytoryczny – należałoby na nie zaprosić wszystkich niezbędnych 
gości. W trakcie tego posiedzenia Komisja mogłaby już omówić wykonanie budżetu Miasta 
za 2019 r. w zakresie dochodów. 
Pan Przewodniczący zamknął następnie dyskusję w powyższym punkcie. 
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Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Bartłomiej Dyba – Bojarski poinformował zebranych, że 
do Komisji wpłynęła w ostatnim czasie następujące dokumenty. 
 
1. Informacja Wydziału Budżetu UMŁ w sprawie przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi 

za 2 m-ce 2020 r. 
 
Zebrani przyj ęli tre ść powyższej informacji do wiadomości. 
 
2. Wniosek p. ............................ dot. zwrotu przez Zarząd Lokali Miejskich pieniędzy, 

przeznaczonych na spłatę zadłużenia. 
 
W związku z faktem, że przedmiotowy wniosek posiada znamiona skargi, Komisja 
Rewizyjna jednogłośnie zdecydowała, by przekazać tę sprawę do zbadania 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

  Bartłomiej Dyba – Bojarski 
Marek Wasielewski 

 
 


