
Protokół nr 32/VI/16  

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 15 czerwca 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................10  

    - obecnych.................10 

    - nieobecnych............ 0  

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. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi nr 6 z 2016 r. – referuje 
radny p. Sylwester Pawłowski. 

2. Sprawy różne i wniesione. 

IV.  Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin. Radni jednomyślnie  
przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia poszerzony o 1 punkt. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 31/V/16 z dnia 25 maja 2016 r.  

2. Rozpatrzenie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi nr 6 z 2016 r. – referuje 
radny p. Sylwester Pawłowski. 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 

Ad 1.: Przyjęcie protokołu nr 31/V/16 z dnia 25 maja 2016 r.  

Przyjęto protokół nr 31/V/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 25 maja 2016 r. 

Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 



Ad 2.: Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi nr 6 z 2016 r.– referuje radny 
p. Sylwester Pawłowski.  

(Omawiany dokument znajduje się teczce nr: DPr-BRM-II.1510.10.6.2016) 

Przewodniczący Komisji  przedstawił projekt uchwały. 

Wobec braku pytań i dyskusji prowadzący zaproponował przyjęcie zaproponowanego 
projektu uchwały- druk BRM nr 97/2016.  

Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

Ad 3.: Sprawy różne i wniesione. 

Przewodniczący Komisji poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji (m.in. RO 
Chojny, które zostało przekazane do merytorycznej Komisji Jednostek Pomocniczych 
Miasta). 

Przewodniczący Komisji  poprosił Komisję o udzielenie pełnomocnictwa do zgłoszenia 
wniosku o zdjęcie z obrad sesji Rady Miejskiej w Łodzi kompletu uchwał dotyczących 
absolutorium z uwagi na nieobecność Prezydenta Miasta Łodzi. Zaproponował zwołanie sesji 
Rady Miejskiej w Łodzi w ww. sprawie w dogodnym dla Prezydenta Miasta Łodzi terminie.  

Radny p. Adam Wieczorek złożył kontrwniosek wyjaśniając, że nie istnieje żaden wymóg 
prawny, który zmusza Prezydenta do obecności podczas uchwalania absolutorium. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie udzielenie pełnomocnictwa do zgłoszenia 
wniosku o zdjęcie z porządku obrad kompletu uchwał absolutoryjnych: 

Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Łukasz Magin 

 


