
Protokół Nr 78/X/2018 
 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 10 października 2018 r. 
 
 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 

stan Komisji   - 10 radnych 
 
obecnych   - 10 radnych 
 
nieobecnych   -   0   
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
 

Przewodniczący Komisji radny p. Łukasz Magin. 
 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie protokołu nr 76/IX/18 z dnia 18 września 2018 r. oraz nr 77/IX/18 z dnia 19 

września 2018 r. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 11 z 2018 r.– 
referuje radna p. Małgorzata Matuszewska. 

 
IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji.  

Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia poszerzony o 1 punkt. 

Zmieniony porządek posiedzenia:  



1. Przyjęcie protokołu nr 76/IX/18 z dnia 18 września 2018 r. oraz nr 77/IX/18 z dnia 19 
września 2018 r. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 11 z 2018 r.– 
referuje radna p. Małgorzata Matuszewska. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 76/IX/18 z dnia 18 września 2018 r. oraz nr 77/IX/18 
z dnia 19 września 2018 r. 

Protokół nr 76/IX/18 z dnia 18 września 2018 r. oraz nr 77/IX/18 z dnia 19 września 2018 r. 
został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 11 
z 2018 r. - referuje radna p. Małgorzata Matuszewska. 

(Dokumentacja znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1712.10.11.2018) 

Radna p. Małgorzata Matuszewska przedstawiła sprawę i przygotowany projekt uchwały.  

W dniu 2 września 2018 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi. Przedmiotem skargi jest brak odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
informacji publicznej, który został przesłany w dniu 4 sierpnia 2018 r. oraz 20 sierpnia 
2018 r. za pośrednictwem serwisu e-PUAP. 
 Z wyjaśnień złożonych na piśmie w dniu 18.09.2018 r. przez Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa wynika, że Prezydent Miasta Łodzi udzielił Skarżącemu 
przedmiotowych informacji publicznych i przekazał odpowiedzi w ustawowym terminie 
w dniu 10 sierpnia 2018 r. i 3 września 2018 r. poprzez platformę e-PUAP 

Biorąc powyższe pod uwagę, skargę należy uznać za bezzasadną. 

Wobec braku pytań Komisja przyjęła przedstawiony projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
- druk BRM nr 171/2018. 

Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 

Ad pkt 3. Sprawy różne i wniesione. 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział: „Chciałem zaprotestować z uwagi na 
bezsensowny remont równoległych dróg, który powoduje totalną blokadę dojazdów.” 

 
Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin podziękował za udział w obradach i zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 

Protokół  sporządziła:  

Sylwia Woźniak-Taczała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

       Łukasz Magin 


