
DPr-BRM-II.0012.13.2.2019 
Protokół nr 2/IV/2019 

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu. 

 
stan Komisji   -   7 radnych, 
 
obecnych   -   7 radnych. 
 
nieobecnych   -   0 radnych. 
 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 - 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia na posiedzenie stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 1/II/2019 z dn. 7 i 8 lutego 2019 r. 

2. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji, związanych z oceną wykonania budżetu 
Miasta za rok 2018. 

3. Wybór Wiceprzewodniczącego (-ych) Komisji. 

4. Przeprowadzenie kontroli prawidłowości podziału środków inwestycyjnych 
na 2019 r., dokonanego przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie (w oparciu o pkt 4 
planu pracy). 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 

 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski powitał radnych obecnych na sali 
obrad, oraz zaproszonych gości. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zebranym 
proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt 
również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc porządek posiedzenia. 
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Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 1/II/2019 z dn. 7 i 8 lutego 2019 r. 

 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 6 radnych, przeciw — nikt, nikt też nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem powyższy protokół. 
 
 
Ad. 2. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji, związanych z oceną wykonania budżetu 

Miasta za rok 2018. 

 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski przedstawił zebranym projekt 
powyższego harmonogramu (załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono uwag do tego projektu. 
 
Za przyjęciem przedstawionego harmonogramu głos oddało 6 członków Komisji, przeciw – 
nikt, nikt  nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc swój harmonogram prac, związanych z oceną wykonania budżetu 
Miasta za rok 2018. 
 
 
Ad. 3. Wybór Wiceprzewodniczącego (-ych) Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę, że w ostatnim 
czasie liczebność członków Komisji zwiększyła się – sprawą otwartą pozostaje, ilu 
Wiceprzewodniczących będzie ona posiadać. Komisja, w pierwszej kolejności powinna 
podjąć decyzję właśnie w tej sprawie – zdaniem pana Przewodniczącego być może 
wystarczyłoby, aby Komisja miała jednego Wiceprzewodniczącego. 
 
Pan radny Kamil Deptuła zgłosił propozycję, by Komisja posiadała dwóch 
Wiceprzewodniczących. Pan radny zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna pełni szczególną 
rolę w Radzie Miejskiej – o jej szczególnej pozycji świadczy chociażby fakt, iż 
Przewodniczącego tej Komisji wybiera Rada Miejska in gremio. Na początku bieżącej 
kadencji samorządowej wszystkie Kluby Radnych postanowiły wspólnie, że funkcja 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powierzona zostanie przedstawicielowi opozycji – 
ustalono wówczas również, iż Komisja będzie posiadać dwóch Wiceprzewodniczących. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski stwierdził, że to ustawa 
wskazuje, że funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej rady gminy powinien pełnić 
przedstawiciel opozycji. 
Pan Przewodniczący poddał następnie pod głosowanie propozycję, zgłoszoną przez pana 
radnego Deptułę. 
 
Za przyjęciem tej propozycji głos oddało 7 radnych, przeciw – nikt, nikt  też nie wstrzymał 
się od głosu. 
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Zebrani zadecydowali więc, że Komisja posiadać będzie dwóch Wiceprzewodniczących. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zaproponował, by 
Wiceprzewodniczącą Komisji wybrana została pani radna Marta Grzeszczyk. 
 
Pani radna Marta Grzeszczyk zgodziła się na kandydowanie.  
 
Pan radny Kamil Deptuła zgłosił kandydaturę pana radnego Michała Olejniczaka. 
 
Pan radny Michał Olejniczak zgadzając się na kandydowanie, zgłosił kandydaturę pana 
radnego Kamila Deptuły. 
 
Pan radny Kamil Deptuła zgodził się na kandydowanie. 
 
Za wyborem pani radnej Marty Grzeszczyk na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji 
głosowały 3 osoby, przeciw – 4 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Za wyborem pana radnego Michała Olejniczaka głosowało 5 radnych, przeciw – nikt, 
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
 
Za wyborem pana radnego Kamila Deptuły głosowało 4 radnych, przeciw – nikt, 3 osoby 
wstrzymały się od głosu. 
 
Wiceprzewodniczącymi Komisji wybrani więc zostali radni pan Michał Olejniczak  oraz pan 
Kamil Deptuła. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zwracając się następnie 
do Skarbnika Miasta Łodzi, poprosił o przekazanie Komisji zbiorczego zestawienia, 
obrazującego wykonanie zadań związanych z budżetem obywatelskim w poszczególnych 
latach – od początku funkcjonowania budżetu obywatelskiego na terenie Łodzi. Komisja 
otrzymała niedawno takie zestawienie – dotyczyło ono jednak tylko zadań, zrealizowanych 
w roku 2018. 
Pan Przewodniczący przypomniał ponadto, że nie otrzymał jeszcze z Wydziału Kultury UMŁ 
wykazu dotyczącego dynamiki wzrostu nakładów w instytucjach kultury, wykonanego 
w wersji edytowalnej – czyli w formie pliku Word, bądź Excel. 
 
 
Ad. 4. Przeprowadzenie kontroli prawidłowości podziału środków inwestycyjnych 

na 2019 r., dokonanego przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie (w oparciu 
o pkt 4 planu pracy). 

 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że do Komisji 
wpłynęło w lutym br. pismo członka Rady Osiedla Bałuty Zachodnie p. Albina Wiecha – 
zawierające wniosek o przeprowadzenie kontroli prawidłowości podziału środków 
inwestycyjnych na 2019 r., dokonanego przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie (załącznik 
nr 5 do protokołu). Komisja Rewizyjna wystąpiła następnie do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łodzi z zapytaniem, czy sprawą tą nie powinna zająć się inna komisja Rady 
Miejskiej (np. Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta). W opinii Przewodniczącego Rady 



 4

Miejskiej w Łodzi, kwestią przeprowadzenia tej kontroli powinna zająć się jednak Komisja 
Rewizyjna. W związku z tym postanowiono ostatecznie, iż Komisja Rewizyjna przeprowadzi 
powyższą kontrolę na podstawie ujętego w jej planie pracy punktu dotyczącego kontroli 
efektywności wydatków statutowych w jednostkach pomocniczych. 
Na dzisiejsze posiedzenie Komisji zaproszeni zostali przedstawiciele Rady Osiedla oraz 
Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie – pan Jan Szanecki (Przewodniczący RO), pan Albin 
Wiech (członek RO) oraz pan Radosław Małolepszy (Przewodniczący ZO). Komisja 
otrzymała również z Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ wszystkie dokumenty, 
niezbędne do przeprowadzenia tej kontroli (załącznik nr 6 do protokołu). z dokumentów tych 
wynika, że podejmowane w formie uchwał decyzje Rady Osiedla Bałuty Zachodnie 
o wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku wynikały z unormowań 
zawartych w Statucie Osiedla Bałuty Zachodnie oraz zgodne były z zapisami uchwały 
nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 roku wraz z jej zmianami – 
określającej zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 
jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli. 
W przekazanych Komisji dokumentach znajduje się m. in. pismo Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pani Mirosławy Witkowskiej z dnia 29 marca 2019 roku, 
przedstawiające podział środków inwestycyjnych za lata 2016 – 2019, dokonany przez Radę 
Osiedla Bałuty Zachodnie. Z powyższego pisma wynika, że jednym z największych 
beneficjentów podziału tych środków była Szkoła Podstawowa Nr 116 (otrzymała ona w tym 
okresie kwotę 383 000 zł, co stanowi 15,41 % przyznanych środków). Trudno jest więc 
zgodzić się z zarzutem sformułowanym przez członka Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pana 
Albina Wiecha, iż Szkoła pomijana była w podziale powyższych środków.  
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym Komisja powinna rozstrzygnąć, 
czy podział środków na inwestycje w 2019 r. dokonany został przez Radę Osiedla Bałuty 
Zachodnie w sposób prawidłowy. Informacje przedstawione w piśmie Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 29 marca 2019 r. nie wskazują 
na to, by mogło dojść do naruszenia procedury podziału tych środków. Również jak wynika 
z przedłożonego protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Bałuty Zachodnie w dniu 19 marca 
2018 roku, uchwały w sprawie podziału tych środków inwestycyjnych na 2019 r. zostały 
podjęte w sposób zgodny z prawem – w drodze głosowania, większością głosów członków 
Rady Osiedla. 
Pan Przewodniczący oddał następnie głos przedstawicielom Rady Osiedla. 
 
Członek Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pan Albin Wiech przekazał na wstępie Komisji 
uzupełniające dokumenty w powyższej sprawie, tj. swoje pismo z dnia 20 maja 2018 r., 
adresowane do Komisji Jednostek Pomocniczych Rady Miejskiej w Łodzi – zawierające 
propozycję uchylenia uchwały nr 164/XLIV/2018 oraz uchwały nr 170/XLVI/2018 Rady 
Osiedla Bałuty z 19 marca 2018 roku (załącznik nr 7 do protokołu). 
Pan Wiech stwierdził ponadto, iż przy rozpatrywaniu tej sprawy powinno się brać pod uwagę 
jedynie 2019 r. – a nie lata wcześniejsze. 
Szkoła Podstawowa Nr 116 otrzymała z Urzędu Miasta do swojej dyspozycji, 
do zagospodarowania, działkę przy ul. Ratajskiej 6. Działka ta była bardzo zapuszczona. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę, że przedmiotem 
prowadzonej w tej chwili kontroli jest ustalenie, czy Rada Osiedla Bałuty Zachodnie 
prawidłowo podzieliła środki inwestycyjne na 2019 r. – dyskusja powinna w związku z tym 
koncentrować się właśnie na tym zagadnieniu. 
Komisja powinna więc stwierdzić jedynie, czy doszło do ewentualnych uchybień podczas 
procedury podziału powyższych środków. 
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Członek Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pan Albin Wiech wyraził pogląd, że uchybienia 
takie miały miejsce – nie przeprowadzono bowiem konsultacji społecznych w sprawie 
podziału tych środków. 
W podziale tym pominięto Szkołę Podstawową Nr 116, chociaż placówka ta jest bardzo 
zaniedbana – nie posiada ona np. ogrodzenia, budynek szkolny nie jest otynkowany, działka, 
na której się ona znajduje również nie jest do końca zagospodarowana. Pan Wiech 
proponował w związku z tym, by przydzielone Radzie Osiedla środki inwestycyjne na 2019 r. 
zostały równo podzielone na cztery najważniejsze zadania – Szkoła otrzymałaby wówczas 
kwotę 42 500 zł. Propozycja ta została jednak niestety odrzucona. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy Szkoła Podstawowa 
Nr 116 w ogóle nie dostała żadnych środków na inwestycje na 2019 rok. 
 
Członek Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pan Albin Wiech poinformował Komisję, że 
w dokonanym przez Radę Osiedla pierwotnym podziale środków inwestycyjnych z algorytmu 
na 2019 r., w kwocie 625 217 zł, Szkoła nie otrzymała żadnych środków. Dopiero 
w momencie, gdy Urząd Miasta Łodzi odrzucił jedno z planowanych zadań, postanowiono 
środki przeznaczone na jego realizację, w kwocie 10 000 zł, wydatkować na remont budynku 
Szkoły. 
Zdaniem pana Wiecha podział taki jest niesprawiedliwy – głęboko dyskryminuje on Szkołę. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pan Jan Szanecki odnosząc się 
do powyższych kwestii ocenił, iż sytuacja, jeśli chodzi o współpracę Rady Osiedla ze Szkołą 
Podstawową Nr 116 jest już od dłuższego czasu dość skomplikowana. Na terenie Osiedla 
Bałuty Zachodnie działalność prowadzi siedem jednostek oświatowo – wychowawczych, 
problemy występują jednak jedynie z dyrekcją ww. Szkoły, która wykazuje bardzo 
roszczeniowy charakter. Przedstawiciele Szkoły wykorzystują członków Rady Osiedla, którzy 
jednocześnie są opiekunami dzieci uczęszczających do tej placówki, do lobbowania jej 
interesów – sytuację taką pan Przewodniczący Szanecki obserwuje już od 2000 r. 
Środki na swoją działalność Szkoła pozyskuje od władz oświatowych, a także od Gminy – nie 
korzysta więc ona jedynie z pomocy Rady Osiedla. Ponadto, szkoły na swoją działalność 
wykorzystują też na dużą skalę środki, pochodzące z budżetu obywatelskiego – ze wsparcia 
tego korzysta również dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 116. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski poprosił o informację nt. trybu 
rozstrzygania przez Radę Osiedla, w jaki sposób podzielone zostaną środki przeznaczone 
na inwestycje. 
 
Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pan Jan Szanecki zapewnił zebranych, 
że uchwały w sprawie podziału tych środków podjęte zostały zgodnie z obowiązującym 
prawem. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez radcę prawnego Urzędu 
Miasta Łodzi pod względem formalno-prawym. Projekty te poddane zostały następnie 
pod dyskusję – same uchwały natomiast przyjęto w drodze głosowania, zdecydowaną 
większością głosów. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zadał pytanie, czy projekty 
uchwał poddane zostały konsultacjom społecznym. 
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Przewodniczący Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pan Jan Szanecki stwierdził, że istnieje 
pewien problem z przeprowadzaniem takich konsultacji, ponieważ Rada Osiedla nie 
dysponuje odpowiednimi narzędziami, które można by wykorzystać w tym celu. Dopiero 
w bieżącym roku udało się członkom Rady Osiedla przeprowadzić takie konsultacje 
w serwisie społecznościowym (Facebook). 
Przedstawiciele RO dysponują rankingiem potrzeb, zgłoszonych przez mieszkańców – jeżeli 
chodzi o inwestycje, które należałoby przeprowadzić na terenie Osiedla. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie pan Radosław Małolepszy 
poinformował następnie zebranych, że sprawa podziału przez Radę Osiedla środków 
inwestycyjnych na 2019 r. badana już była w ubiegłym roku przez Komisję Jednostek 
Pomocniczych Rady Miejskiej w Łodzi – Komisja ta nie dopatrzyła się żadnych uchybień 
w powyższym zakresie. Pan Przewodniczący Małolepszy kierował także do Biura 
ds. Partycypacji Społecznej UMŁ zapytanie odnośnie wniosku pana Albina Wiecha 
w sprawie uchylenia uchwały nr 164/XLIV/2018 oraz uchwały nr 170/XLVI/2018 Rady 
Osiedla Bałuty – w opinii przedstawicieli tego Biura jednak, uchwały powyższe podjęte 
zostały zgodnie z obowiązującym prawem, nie zachodzi więc konieczność ich uchylenia. 
Jeśli chodzi o konsultacje społeczne organizowane przez Radę Osiedla, to prowadzone są one 
również w trakcie dyżurów członków Rady, na które przychodzi zwykle wielu mieszkańców. 
Mieszkańcy wskazali m.in. na potrzebę dokończenia w 2019 r. zagospodarowywania zieleńca 
miejskiego przy ul. Romanowskiej – jest to inwestycja, której przeprowadzenie kwestionował 
właśnie pan Wiech. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski odnosząc się następnie do treści 
pisma Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 4 czerwca 2018 roku, skierowanego do Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 116, zwrócił uwagę, że zawiera ono następujące 
sformułowanie: „jednocześnie pragniemy zauważyć, iż jako Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 116 w Łodzi nie macie Państwo możliwości występowania w imieniu 
mieszkańców Osiedla Zielony Romanów, do tego są upoważnione Zarządy Wspólnot 
Mieszkaniowych znajdujących się na tym Osiedlu – chyba że macie Państwo stosowne 
upoważnienia od tychże Zarządów – jeśli tak, to prosimy o przedstawienie do wglądu.” Pan 
Przewodniczący poprosił w związku z tym o wyjaśnienie powyższej kwestii. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie pan Radosław Małolepszy 
powiedział, że ww. Rada Rodziców występowała w imieniu Zarządów Wspólnot 
Mieszkaniowych – twierdząc, że Zarządy nie życzą sobie rewitalizacji zieleńca miejskiego 
przy ul. Romanowskiej. Tymczasem, na terenie Osiedla Zielony Romanów występują trzy 
Zarządy Wspólnot oraz deweloper, reprezentujący mieszkańców Osiedla Ogrody Romanów. 
Deweloper nie występował do Zarządu Osiedla z żadnymi wnioskami. Jeżeli chodzi 
natomiast o Zarządy Wspólnot, to większość mieszkańców, podczas organizowanych zebrań, 
opowiada się za rewitalizacją terenów Osiedla Zielony Romanów. 
 
Członek Rady Osiedla Bałuty Zachodnie pan Albin Wiech stwierdził, że nie 
przeprowadzono jednak konsultacji w sprawie podziału środków na inwestycje, które miały 
zostać przeprowadzone na terenie Osiedla w roku 2019. Nie było konieczności, by 
dokonywać podziału tych środków podczas posiedzenia Rady Osiedla w dn. 19 marca 2018 r. 
– można było wstrzymać się z tą decyzją do czerwca, przeprowadzając w tym czasie szerokie 
konsultacje społeczne. 
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zwrócił uwagę, że jednostki pomocnicze 
Miasta zostały ukształtowane w ten sposób, żeby były one organami wybieranymi 
demokratycznie i żeby posiadały one pewną samodzielność. Rada Miejska w Łodzi nie pełni 
natomiast funkcji organu II stopnia, który miałby rozpatrywać odwołania od decyzji 
zarządów, czy rad osiedli. Na terenie osiedli istnieją więc organy, które wybierane są 
w sposób demokratyczny i w sposób demokratyczny, większością głosów, podejmują one 
następnie decyzje dotyczące tych osiedli. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia 
na terenie Osiedla Bałuty Zachodnie, gdzie Rada Osiedla korzystając ze swych uprawnień, 
większością głosów podjęła decyzję w sprawie podziału środków na inwestycje. Statut 
Osiedla Bałuty Zachodnie wskazuje, że Osiedle uczestniczy w realizacji zadań Miasta (takich, 
jak np. prowadzenie remontów) poprzez inicjowanie, wspieranie oraz organizowanie działań, 
mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców – chodzi tu więc nie tylko 
o przekazywanie środków finansowych, ponieważ jest jeszcze szereg różnych innych 
czynności, które Osiedle może podejmować. Osiedle nie musi więc wydać środków 
z algorytmu na konkretny cel – może np. lobbować, aby uzyskać wsparcie ze strony władz 
Łodzi, bądź innych instytucji. Nie można więc w omawianym aktualnie przypadku dopatrzyć 
się braku działań ze strony Rady, bądź Zarządu Osiedla. Zdaniem pana radnego, nie można 
w związku z tym dostrzec w omawianym przypadku żadnych uchybień ze strony zarówno 
Rady, jak i Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie – środki inwestycyjne na 2019 r. podzielone 
zostały przy zastosowaniu prawidłowych, demokratycznych procedur. 
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie pan Radosław Małolepszy odnosząc 
się następnie do zarzutu braku współpracy Rady Osiedla z Radą Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 116, poinformował zebranych, że w dn. 13 czerwca 2018 r. skierował 
do Rady Rodziców pismo, w którym proponował wspólną wizytę przedstawicieli Rady 
Osiedla i Rady Rodziców w Wydziale Edukacji UMŁ. Pismo to pozostało jednak bez 
odpowiedzi (stanowi ono załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski podsumowując dyskusję ocenił, 
że na podstawie uzyskanych przez Komisję dokumentów i informacji nie można stwierdzić, 
że doszło do naruszenia procedury podziału środków inwestycyjnych na 2019 r. – 
dokonanego przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie. Nic nie wskazuje na to, by w trakcie 
podziału tych środków doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości. Analiza tych dokumentów 
i złożone Komisji wyjaśnienia pokazują jedynie, że należy poprawić proces konsultacji 
społecznych – powinny zostać udoskonalone narzędzia, pozwalające na przeprowadzenie tych 
konsultacji. Konsultacje mogłyby być prowadzone przez internet, bądź w formie pisemnych 
ankiet lub informacji dla mieszkańców – należałoby jednak wesprzeć jednostki pomocnicze 
w kwestii prowadzenia tego typu działań. Tego typu sugestia powinna znaleźć się w protokole 
pokontrolnym Komisji. 
Komisja nie może natomiast rozstrzygać kwestii celowości, jeżeli chodzi o podział środków 
na inwestycje na terenie Osiedla Bałuty Zachodnie w 2019 r. – sprawy te leżą bowiem 
w kompetencji jednostki pomocniczej, czyli Rady Osiedla i Zarządu Osiedla. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła wyraził pogląd, że sprawę tę, zanim 
trafiła ona do Rady Miejskiej, powinna zbadać komisja rewizyjna, powołana przez jednostkę 
pomocniczą. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zauważył, że sprawa ta trafiła 
jednak do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Komisja więc przeprowadziła wymaganą 
w takich sytuacjach kontrolę. 
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Pan Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z § 22 Statutu Miasta Łodzi, 
„z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sporządza się protokół obejmujący 
w szczególności przebieg i wynik czynności kontrolnych ze wskazaniem stwierdzonych 
nieprawidłowości.” Komisja przygotuje w związku z tym taki protokół, który przedłożony 
zostanie następnie zainteresowanym. 
 
Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 
 
 
Ad. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski przedstawił zebranym pisma, 
które w ostatnim czasie skierowane zostały do Komisji. 
 
1. Zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi 

za rok 2018 – wersja ostateczna. 
 
2. Zestawienie przedstawiające wykonanie zadań zrealizowanych w ramach budżetu 

obywatelskiego w roku 2018 oraz plan zadań przekazanych do realizacji z tego budżetu 
na rok 2019. 

 
Zebrani przyjęli treść powyższych pism do wiadomości. 
 
3. Pismo Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

z dnia 29 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia kontroli w związku 
z nieprawidłowościami, jakie miałyby mieć miejsce w Zarządzie Dróg i Transportu, 
w Zarządzie Inwestycji Miejskich oraz w Fundacji Fenomen. 

 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski odnosząc się do ww. pisma, 
zaproponował, by Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskiem dotyczącym 
udostępnienia informacji w sprawie umów, podpisywanych przez Fundację Fenomen 
z Miastem i jednostkami organizacyjnymi Miasta. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła wyraził pogląd, że Komisja Rewizyjna 
powinna wystąpić w pierwszej kolejności do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem, 
by zlecił jej przeprowadzenie tej kontroli. W planie pracy Komisji Rewizyjnej nie 
przewidziano bowiem takiej kontroli – musi więc ona zostać formalnie zlecona Komisji 
przez Radę Miejską. Zanim Rada nie zleci Komisji przeprowadzenie takiej kontroli, nie 
powinna ona podejmować żadnych czynności w tej sprawie – nie powinna więc ona również 
występować do Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskiem dotyczącym udostępnienia informacji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zaproponował, by w takim razie 
Komisja przygotowała projekt uchwały – poszerzającej przyjęty plan pracy na rok 2018. 
Projekt taki przedłożony zostałby następnie Radzie Miejskiej. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła pozytywnie ocenił tę propozycję. Pan 
radny zaproponował, by dodatkowy punkt, który wprowadzony zostałby do planu pracy 
Komisji, miał charakter otwarty – mógłby on mówić np. o innych kontrolach, zlecanych 
Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w Łodzi. Zapis taki gwarantowałby, że nie trzeba 
będzie każdorazowo zmieniać planu pracy Komisji – w przypadku wpłynięcia zlecenia 
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przeprowadzenia kontroli, która nie została ujęta w tym planie pracy. 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję – ustalono więc, iż przygotowany zostanie projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2019. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Włodzimierz Tomaszewski 
Marek Wasielewski 

 


