Protokół nr 55/IX/17
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi
które odbyło się 14 września 2017 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104

I. Obecność na posiedzeniu
1. Członkowie Komisji
- stan..........................11
- obecnych.................10
- nieobecnych............ 1 (nieobecny nieusprawiedliwiony p. Kamil Jeziorski)
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 53 z dnia 24 sierpnia, nr 54 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi nr 9 z 2017 r. – referuje
radny p. Kamil Deptuła.
3. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi nr 10 z 2017 r. – referuje
radna p. Paulina Setnik.
4. Sprawy różne i wniesione.
IV. Przebieg posiedzenia
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin. Radni jednomyślnie
przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia poszerzony o 1 punkt oraz zmieniony w
punkcie nr 3.
Zmieniony porządek posiedzenia.
1. Przyjęcie protokołu nr 53 z dnia 24 sierpnia, nr 54 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi nr 9 z 2017 r. – referuje
radny p. Kamil Deptuła.
3. Omówienie skargi nr 10 z 2017 r. – referuje radny p. Kamil Deptuła.
4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 12 z 2017r.
– referuje radny p. Łukasz Magin.
5. Sprawy różne i wniesione.
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Punkt 1.: Przyjęcie protokołu nr 53 z dnia 24 sierpnia, nr 54 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Protokół nr 53/VIII/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. oraz nr 54/VIII/2017 z dnia 30 sierpnia
2017 r. został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”.
Punkt 2.: Omówienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi nr 9 z 2017 r. –
referuje radny p. Kamil Deptuła.
(Omawiany dokument znajduje pod nr: DPr-BRM-II.1510.10.9.2017)
Radny p. Kamil Deptuła omówił skargę i przedstawił projekt uchwały.
W dniu 17 lipca 2017 roku do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na Prezydenta
Miasta Łodzi, dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2017 roku (data
doręczenia).
W wyniku kwerendy przeprowadzonej na podstawie zgromadzonych materiałów
ustalono, że w dniu 7 czerwca 2017 roku do Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło pismo
zainteresowanego, w którym sformułował on zastrzeżenia dotyczące zachowania pracownika
socjalnego I Wydziału Pracy Środowiskowej w Punkcie Pracy Socjalnej przy ulicy
Motylowej.
Z materiałów nadesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi wynika,
że odpowiedź na w/w pismo zostało wysłane (listem poleconym na podany przez
zainteresowanego adres) w dniu 7 lipca 2017 roku, tj. z upływem 30 dnia.
W tak zarysowanym stanie faktycznym Rada Miejska w Łodzi nie dopatrzyła się
naruszeń lub zaniedbań ze strony Prezydenta Miasta Łodzi. Działania w przedmiotowej
sprawie były podjęte w sposób prawidłowy, fachowy i profesjonalny. W konsekwencji uznaje
się skargę w całości za bezzasadną.
Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi– druk BRM nr 167/2017.
Wynik głosowania: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 1 głos.
Punkt 3.: Omówienie skargi nr 10 z 2017 r. – referuje radny p. Kamil Deptuła.
(Omawiany dokument znajduje pod nr: DPr-BRM-II.1510.10.10.2017)
Radny p. Kamil Deptuła poinformował, że poprosił Wydział Urbanistyki i Architektury
o dodatkowe informacje w sprawie i projekt uchwały zostanie przedstawiony na kolejnym
posiedzeniu.
Punkt 4.: Przyjęcie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 12
z 2017r. – referuje radny p. Łukasz Magin.
(Omawiany dokument znajduje pod nr: DPr-BRM-II.1510.10.12.2017)
Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi– druk BRM nr 169/2017.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”
– 0 głosów.
Punkt 5.: Sprawy różne i wniesione.
W punkcie sprawy różne i wniesione prowadzący poinformował o pismach, jakie wpłynęły do
Komisji:
1. Pismo Biura ds.Partycypacji Społecznej
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2. Odpowiedzi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie pisma nr: DPr-BRMII.0005.10.8.2017.
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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