
Protokół nr 20/VIII/2016 
posiedzenia  

Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.8.2016 

 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan..........................6 
    - obecnych..................5 
    - nieobecnych……….1 
2. Zaproszeni goście – według listy   

 
Listy obecności radnych i gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załącznik nr 3 i 4  do  protokołu.  

 
II. Planowany porządek posiedzenia:  
 

1. Przyjęcie protokołu nr 19/VII/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.   

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych 

dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych 

oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 

243/2016. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016. 

4. 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 zmiany w kolejności porządku obrad. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 19/VII/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.   

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016 
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3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych 

dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych 

oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi - druk nr 

243/2016. 

4. Sprawy różne i wniesione 

Porządek został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 19/VI/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.   
Protokół został przyjęty jednomyślnie  4 głosami „za”.  
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof 
Mączkowski. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
       Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 245/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych 
dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych 
oznaczeń identyfikuj ących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi - druk  
nr 243/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
       Wobec braku pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 243/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 4 
Sprawy różne i wniesione. 
W ramach spraw różnych prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski przedstawił 
sprawy, które wpłynęły do Komisji i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu  
u sekretarza Komisji: 
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1. Wniosek Komendanta Miejskiego Policji o doposażenie Policji w sprzęt informatyczny 
     i biurowy. 
2. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez dzielnicowych  i policjantów innych 
    komórek  jednostek organizacyjnych KMP a także policjantów komórek i jednostek 
    organizacyjnych okresie od 25 maja do 30 czerwca 2016 r. 
3. Pismo Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące 
     zestawienia  zbiorczego potrzeb finansowych 14 Jednostek Terenowych OSP. 
4. Prośba Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP o udostępnienie protokołu 
    posiedzenia Komisji z dnia 5 lipca 2016 r.  
5. Anonim w sprawie wysypiska na cmentarzu przy ul. Przybyszewskiego 
 
 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

 

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 
 


