Protokół nr 3/I/15
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi
które odbyło się 21 stycznia 2015 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104

I. Obecność na posiedzeniu
1. Członkowie Komisji
- stan.......................... 10
- obecnych................. 9
- nieobecnych............ 1 (usprawiedliwiony)

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. Przyjęcie protokołu Nr 1/XII/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2015 rok.
3. Sprawy różne i wniesione.

IV. Przebieg posiedzenia
Punkt 1 Przyjęcie protokołu Nr 1/XII/14 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej.
Protokół nr 01/XII/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. został przyjęty jednomyślnie 6 głosami „za”.
Punkt 2.: Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na 2015
rok.
Przewodniczący Komisji poinformował, że czekał na propozycje obszarów tematycznych do
ewentualnej kontroli ze strony członków Komisji. Takie propozycje wpłynęły od radnego p.
Włodzimierza Tomaszewskiego, Wiceprzewodniczący Komisji p. Waldemar Buda taką
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propozycję sformułował. Zaproponował w punkcie 5 przeprowadzenie kontroli działań
Prezydenta Miasta Łodzi oraz podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie: działań
w przedmiocie realizacji prawa do dochodzenia zwrotów, bonifikat udzielonych w związku z
wykupem lokali gminnych (z taką propozycją) żeby przyjrzeć się za okres VI i VII kadencji.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zaproponował punkt: Rozpatrywanie spraw
wniesionych przez członków Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformował, że drogą elektroniczną radny p. Adam Wieczorek
zgłosił dwie uwagi, co do punktów z zakresu kontroli: badanie zasadności, celowości kosztów
i organizacji oraz efektów zagranicznych wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Łodzi i
jego zastępców w 2015 r. Cyt.: ”uważam, że taka kontrola może zostać przeprowadzona, lecz
ze względu na charakter prawny Komisji Rewizyjnej nie powinniśmy, a nawet nie możemy
kontrolować zasadności podróży oraz ich efektów. Możemy zbadać zasadność, ale
poniesienia danych kosztów związanych z podróżą. Jeżeli chodzi o efekty podróży, to są one
niemierzalne i tutaj obawiam się ryzyka nadinterpretacji z naszej strony. Proszę pamiętać, że
Komisja Rewizyjna pracuje na faktach, a nie domysłach. Ciężko będzie nam ocenić efekt
wystąpienia przedstawicieli Łodzi na jakiś targach, bo nawet nie mamy pojęcia, kto załóżmy
obejrzał nasze stoisko i polecił nasze miasto innym podmiotom. Ja bym ten punkt w całości
wykreślił, gdyż, jeżeli po mojej myśli brzmiałby: "zasadności i celowości poniesionych przez
budżet Miasta Łodzi kosztów i organizacji zagranicznych wyjazdów służbowych Prezydenta
Miasta Łodzi i jego zastępców", to informuję, że RIO kontrolując cały budżet rok do roku,
również kontroluje takie wydatki. Zatem kontrola byłaby bezzasadna, bo już Regionalna Izba
Obrachunkowa już to sprawdziła i nie wskazała zastrzeżeń. Dodatkowo wskazać należy, że ta
kontrola nie ma określonych ram czasowych, jakimi miałaby się zajmować”.
Wiceprzewodniczący p. Waldemar Buda zaproponował, aby wszystkie przymioty badane
zamienić na to, co wynika z regulaminu tj. kryterium legalności, celowości, rzetelności,
gospodarności.
Wiceprzewodniczący p. Kamil Deptuła poinformował, że brakuje w tym efektów i jak
można te efekty zmierzyć. Jedyny sposób mierzalności to komparatystyka – porównanie
czasu wyjazdów poprzednich Prezydentów z wyjazdami aktualnego i ilości podjętych
inwestycji w Łodzi.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski wyraził wdzięczność radnemu p. Adamowi
Wieczorkowi za zgłoszenie tej uwagi, ze względu na to, że sięgając z doświadczeń sprzed
kadencji Prezydent Hanny Zdanowskiej - wychodziły takie jednoznaczne stanowiska, że
trzeba zmierzyć efekty wyjazdów. Uważa, że zaproponowany zapis będzie bardziej
uniwersalny.
Przewodniczący Komisji poinformował, że pozostała do rozstrzygnięcia kwestia ram
czasowych.
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski uznał wyjazdy Prezydentów za konieczne,
a zwłaszcza w okresie, gdy Miasto chce otwierać się na świat. Trzeba zamknąć dyskusję
wprowadzoną kilka lat temu. Uważa, że poprzez ten punkt – analizę, sprawa zostanie raz na
zawsze skwitowana, co do zasad rozliczeń wyjazdów. Poinformował, że nie będzie w grupie
badającej, ale zapozna się z efektami innych i wymieni poglądami.
Przewodniczący Komisji powiedział, że proponując ten punkt nie do końca chodziło o to,
żeby porównywać sytuację poprzedniej kadencji z jeszcze wcześniejszą, tylko, gdy Łódź
będzie aplikowała o organizację małego EXPO- to tym argumentem będzie się wyjaśniać
zasadność każdego wyjazdu zagranicznego. Wyjaśnił, że zaproponował ten punkt po to, żeby
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w jakiś sposób zmotywować delegacje do rzeczowego formułowania programów tych
wyjazdów. Zaproponował wniosek, żeby ograniczyć się do bieżącej analizy wyjazdów w
2015 r.
Przewodniczący Komisji poinformował o drugim punkcie zgłoszonym przez radnego
p. Adama Wieczorka cyt.: „wykorzystania nadpłaty z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - tutaj moim zdaniem jest błąd w zapisie, gdyż nie ma nadpłaty, ponieważ
opłata została pobrana w wysokości wskazanej w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi. Z treści
może wynikać, że chodzi o wpłaty wyższe, niż przewidziane wedle obliczeń wynikających ze
stawek określonych przez RM”.
Radni uznali, że ta uwaga wpisuje się w spór prawny, czy ta nadpłata w ogóle jest, nie ma na
ten temat żadnych orzeczeń sądowych.
Komisja po krótkiej dyskusji nt. interpretacji słowa nadwyżka – nadpłata, przyjęła punkt
o treści: „wykorzystanie pobranych w nadmiernej wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz skutków zawyżonych opłat dla poziomu wydatków z nich
pokrywanych;”
Wobec braku zgłoszeń, prowadzący zaproponował przyjęcie projektu planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2015 r. o następującej treści:
1. Kontrola realizacji budżetu Miasta w roku 2015.
2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2014.
3. Analiza 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.
4. Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących skarg na działanie kierowników
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, skierowanych przez Radę Miejską lub
jej Przewodniczącego.
5. Przeprowadzenie kontroli działań Prezydenta Miasta Łodzi oraz podległych mu jednostek
organizacyjnych w zakresie:
•

przyczyn i odpowiedzialności za niewykorzystanie pieniędzy unijnych na projekty
miejskie wpisane na listę projektów przewidzianych do finansowania w latach 2007-2013:
„Rewitalizacja Śródmiejskiego Obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic: Piotrkowska –
Kilińskiego – Tuwima – Piłsudskiego” (RPO WŁ) i „Gospodarka odpadami komunalnymi
w Łodzi – faza II” (PO IiŚ);

•

działań w przedmiocie realizacji prawa do dochodzenia zwrotów bonifikat udzielonych
w związku z wykupem lokali gminnych w okresie VI i VII kadencji;

•

wykorzystania pobranych w nadmiernej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz skutków zawyżonych opłat dla poziomu wydatków z nich
pokrywanych;

•

zagrożeń zwianych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych przy ralizacji największych
inwestycji miejskich:
- projektu w ramach POIiŚ 7.3-20 „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji
Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem
obszarowego sterowania ruchem”;
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- projektu w ramach POIiŚ 7.3-30 „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna”;
- projektu w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na
cele kulturalno-artystyczne”;
•

legalności, celowości, rzetelności i gospodarności zagranicznych wyjazdów służbowych
Prezydenta Miasta Łodzi i jego zastępców w 2015 r.

6. Współdziałanie z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie kontroli
działalności Prezydenta Miasta Łodzi oraz podległych mu jednostek organizacyjnych
wykonujących uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawach,
których Komisja Rewizyjna uzna za zasadne.
7. Wyniki pracy Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Miejskiej w postaci sprawozdania,
projektu uchwały lub stanowiska.
8. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez członków Komisji.

Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 2 głosy.
Punkt 3.: 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
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