
Protokół nr 13/I/2016 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 19 stycznia 2016  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.1.2015 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 6 

    - obecnych - 4 

    - nieobecnych - 2 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załączniki nr 2 i 3 do  protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 11/XI/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. i protokołu  

nr 12/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 

– druk nr 315/2015. 

3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok. 

4. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za okres 9 grudnia 2014 r. do 31 grudnia  

2015 r. 

5. Sprawy różne i wniesione.  

  III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych.  

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. Radni nie 

wnieśli uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 11/XI/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. i protokołu  
nr 12/XII/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.  
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Protokoły zostały przyjęte jednomyślnie 4 głosami „za”. 
 
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 315/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji p Radosław Marzec: 
Jak wygląda procedura otrzymania koncesji dla kasyna. 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Koncesja wydawana jest przez Ministerstwo Finansów na 6 lat. 
Każda z uchwał Rady Miejskiej jest ważna 4 lata i może być wykorzystana do procedowania 
jednej zmiany bądź zmiany w koncesji.  
 
Radny p. Bogusław Hubert: Czy Rada Osiedla nie wniosła zastrzeżeń czy nie 
wypowiedziała się ? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Nie wypowiedziała się. 
 
Radny p. Bogusław Hubert  zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały lepiej byłoby zawrzeć 
informację, że Rada Osiedla  nie skorzystała ze swoich uprawnień i nie wypowiedziała się  
w ustawowym terminie. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski  zapytał: Czy w kasynie działającym od 
2012 r. zgłaszała  zdarzenia  wymagające interwencji Policji czy Straży Miejskiej? 
 
Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: W środku kasyna zdarzały się incydenty.  
 
   Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 315/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 3 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –1. 

 
Ad 3 
Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok. 

Plan pracy na 2016 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Plan pracy został przyjęty 
jednomyślnie  4 głosami „za”. 
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Ad 4 
Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za okres 9 grudnia 2014 r. do 31 grudnia  
2015 r. 
 
Sprawozdanie z prac Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Sprawozdanie zostało 
przyjęte jednomyślnie 4 głosami „za”. 
 
Ad 5 
Sprawy różne i wniesione.  
Nie wniesiono żadnych spraw.  
 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                                

 
 
 
 


