Protokół nr 1/XII/14
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi
które odbyło się 18 grudnia 2014 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104

I. Obecność na posiedzeniu
1. Członkowie Komisji
- stan.......................... 15
- obecnych................. 14
- nieobecnych............ 1

2. Zaproszeni goście – według listy

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.
II. Posiedzeniu przewodniczył:
Pan Łukasz Magin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
III. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji
2. Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji
3. Wybór wiceprzewodniczących Komisji
a) zgłaszanie kandydatów
b) prezentacja kandydatów
c) głosowanie
4. Dyskusja nad planem i organizacją pracy Komisji.
5. Zapoznanie się członków ze sprawami, które wpłynęły do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną.
6.

Sprawy wniesione i wolne wnioski.
IV. Przebieg posiedzenia

Punkt 1.: Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji

Otwierając posiedzenie Przewodniczący
postanowieniach Rady Miejskiej:

Komisji

poinformował

o

następujących

• Komisja Rewizyjna w 15 osobowym składzie została powołana uchwałą Rady Miejskiej
Nr II/19/14 z dnia 10 grudnia 2014 r.
• Przewodniczącego Komisji powołano uchwałą Rady Miejskiej Nr II/20/14 z dnia
10 grudnia 2014 r.
• Zgodnie ze Statutem Miasta Łodzi i przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym
w składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się przedstawiciele wszystkich klubów radnych.
Punkt 2.: Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji
Przewodniczący Komisji p. Łukasz
wiceprzewodniczących liczyła 2 osoby.

Magin

zgłosił

wniosek,

aby

liczba

Za ustaleniem 2 wiceprzewodniczących głosowało 13 radnych,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Punkt 3.: Wybór wiceprzewodniczących Komisji.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej radny p. Adam Wieczorek zgłosił
kandydaturę na wiceprzewodniczącego Komisji w osobie radnego p. Kamila Deptuły.
Poinformował, że kandydat posiada wykształcenie prawnicze, a wiedza z zakresu prawa jest
niezbędna przy rozpatrywaniu spraw przekazywanych do Komisji Rewizyjnej.
Radny p. Kamil Deptuła wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny p. Kamil Deptuła w uzupełnieniu poinformował, że jest absolwentem Wydziału
Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Redaktorem Naczelnym czasopisma Wiedza Prawnicza
i specjalizuje się w prawie administracyjnym.
Wynik głosowania: „za” – 12, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Kandydat nie brał udziału w głosowaniu.
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość radny p. Marek Michalik zgłosił
kandydaturę na wiceprzewodniczącego Komisji w osobie radnego p. Waldemara Budy.
Poinformował, że kandydat posiada kierunkowe wykształcenie, wiele spraw, którymi
zajmował się dotychczas w działalności zawodowej będzie pomocnych przy pełnieniu funkcji
wiceprzewodniczącego.
Radny p. Waldemar Buda wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny p. Waldemar Buda poinformował, że posiada uprawnienia radcy prawnego,
prowadzi Kancelarię Prawną oraz prowadzi Biuro Poselskie Posła Janusza
Wojciechowskiego, w którym często ma do czynienia z działalnością interwencyjną.
Wynik głosowania: „za” – 12, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Kandydat nie brał udziału w głosowaniu.

Punkt 4.: Dyskusja nad planem i organizacją pracy Komisji.
Przewodniczący Komisji zaproponował jako stały termin posiedzeń Komisji Rewizyjnej czwartek.
Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji przyjęli stały termin posiedzeń na czwartek w godz.
10.00 – 12.00.
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja corocznie przygotowuje projekt planu
pracy, który Rada Miejska przyjmuje w postaci uchwały. Poprosił radnych o przesyłanie
propozycji do planu pracy pocztą elektroniczną.
Aby przybliżyć radnym istotę i przedmiot działalności Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący
Komisji powiedział, że:
• Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje do Komisji skargi mieszkańców na działalność
Prezydenta Miasta Łodzi oraz osób i jednostek organizacyjnych, które mają upoważnienie
do decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta.
• Rada Miejska uchwałą zleca Komisji kontrole jednostek organizacyjnych, których
działalność budzi kontrowersje, określa również zakres tematyczny kontroli.
• Formy pracy Komisji polegają na powołaniu zespołu do rozpatrzenia danej sprawy lub
powierza się rozpatrzenie skargi jednemu członkowi Komisji (radny sprawozdawca),
który następnie przedstawia ją Komisji. Ta decyduje o sposobie dalszego procedowania,
w tym o sposobie zamknięcia sprawy.
• Nieobecność na posiedzeniu nie chroni radnego przed przydzieleniem sprawy.
Dyscyplinującą zasadą jest, że sprawę nie przyjętą przez obecnych, przydziela się
nieobecnemu członkowi Komisji.
Radny p. Adam Wieczorek zaproponował, aby wzorem wypracowanej metody w VI
kadencji, Komisja niezwłocznie po otrzymaniu skargi wystosowała pismo z prośbą o jej
wyjaśnienie.
Ad 5.: Zapoznanie się członków ze sprawami, które wpłynęły do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Komisji zapoznał radnych ze skargami, które pozostały do rozpatrzenia
i poprosił o zgłaszanie się radnych chętnych do ich rozpatrzenia.
- Skargę nr 13 pp. Krystyny i Janusza Greger na działania Prezydenta Miasta w zakresie
naliczenia odsetek z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – zreferuje radny p. Kamil
Jeziorski
- Skargę nr 14 p. Eugeniusza DORCZA na działania Prezydenta Miasta (utrzymanie
nieruchomości wspólnej w należytym stanie) – zreferuje p. Waldemar Buda
- Skargę nr 15 p. Małgorzaty Tatary-Czekańskiej dot. ustalenia warunków zabudowy, brak
odp. na pisma – zreferuje p. Rafał Markwant
- Skargę nr 16 p. p. Małgorzaty i Bohdana Czekańskich dot. ustalenia warunków
zabudowy, brak odp. na pisma – zreferuje p. Rafał Markwant
- Skargę nr 17 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bednarskiej 24 na przewlekłość
postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta – zreferuje p. Adam Wieczorek.

Ad 6.: Sprawy różne i wolne wnioski
Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Sylwia Woźniak-Taczała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi
Łukasz Magin

