
Protokół nr 29/V/2017 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 17 maja 2017 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.3.2017 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan: 7 
    - obecnych: 7 
    - nieobecnych: 0 
2. Zaproszeni goście – według listy   

 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych stanowi załącznik nr 2  do  protokołu.  

 
II. Planowany porządek posiedzenia:  

  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie skargi  
p. …. na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 105/2017. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi p. ….. na działania Komendanta 
Straży Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 106/2017. 

3. Sprawy różne i wniesione.  

 

III. Przebieg posiedzenia  
          Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych i gości 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad  
i zaproponował zmianę w porządku obrad. Został wprowadzony punkt dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz z zmian  
w budżecie Miasta Łodzi na 2017 r. – druk nr 130 /2017. 

Radni nie wnieśli uwag zmian do porządku obrad. 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie skargi  
p. …. na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 105/2017. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi p. ….. na działania Komendanta 
Straży Miejskiej w Łodzi – druk  BRM nr 106/2017. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie – 
druk nr 130/2017. 

4. Sprawy różne i wniesione.  
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Ad 1 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie skargi  
p. …. na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 105/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

Radni nie wnieśli uwag do projekty uchwały.  

    Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący komisji p. Andrzej 
Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany w 
druku BRM nr 105/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 7 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

 

Ad 2 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi p. ….. na działania 
Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 106/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.   

Radni nie wnieśli uwag do projekty uchwały.  

  Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący komisji p. Andrzej 
Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany w 
druku BRM nr 106/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 7 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

 
Ad 3 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz z zmian  
w budżecie Miasta Łodzi na 2017 r. – druk nr 130 /2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   
 
    Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący komisji p. Maciej Rakowski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opisany w druku  
nr 130/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się – 0. 

 
Ad 4 
Sprawy różne i wniesione.  
Nie wniesiono żadnych spraw.  
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Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  
                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 
 
 


