
Protokół nr 23/II/2017 
DPr-BRM-II.0012.11.2.2017 
 

posiedzenia Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 22 lutego 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecnych................ 5 osób. 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia 
1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 22 Komisji. 
2. Wyznaczenie delegata do udziału w pracach zespołu, opracowującego nowelizację 

statutów rad osiedli. 
3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka, która 

powitała zebranych. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym proponowany 
porządek obrad. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokółu posiedzenia nr 22 Komisji. 
Za przyj ęciem ww. protokołu głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, nikt 

również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem ten protokół. 
 
Ad. pkt 2: wyznaczenie delegata do udziału w pracach zespołu, opracowującego 

nowelizację statutów rad osiedli. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przypomniała, że do Komisji 

Statutowej wpłynęło w dn. 1 lutego br. pismo z Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ, 
zawierające prośbę o oddelegowanie radnego do udziału w pracach zespołu, opracowującego 
nowelizację statutów rad osiedli (załącznik nr 2 do protokołu). Pani Przewodnicząca 
poprosiła w związku z tym zebranych o zgłaszanie kandydatów. 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zgłosił kandydaturę pani radnej 
Karoliny Kępki. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
Za przyj ęciem powyższej kandydatury głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, 

nikt równie ż nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja oddelegowała więc do udziału w pracach przedmiotowego zespołu 

panią radną Karolin ę Kępkę. 
 
Ad. pkt 3: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Ustalono, że do Przewodniczących Klubów Radnych Platformy Obywatelskiej 

i Sojuszu Lewicy Demokratycznej przesłane zostaną pisma – maile, zawierające prośbę 
o przygotowanie przez ww. Kluby Radnych pisemnych propozycji odnośnie 
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projektowanych zmian w Statucie Miasta Łodzi. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 


