
Protokół nr 26/II/2017 
posiedzenia  

Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 14 lutego 2017 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.12.2016 

I. Obecność na posiedzeniu  
 
1. Członkowie Komisji  
    - stan: 7 
    - obecnych: 6 
    - 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 25/I/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.  

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

– druk nr 6/2017. 

3. Przyjęcie sprawozdania za 2016 rok z prac Komisji Ładu Społeczno-Prawnego. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.  

5. 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 włączenie do porządku obrad poniższych punktów zgodnie z aneksem 
przesłanym radnym droga elektroniczną: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 365/2016 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 16/2017 

Zmieniony porządek obrad: 

            1. Przyjęcie protokołu nr 25/I/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.  



2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
     kasyna gry – druk nr 365/2016 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 16/2017 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 6/2017. 

5. Przyjęcie sprawozdania za 2016 rok z prac Komisji Ładu Społeczno-
Prawnego. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.  

7. Sprawy różne i wniesione. 

Porządek został przyjęty jednomyślnie 4 głosami „za”. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 25/I/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.  
Przejęcie protokołu zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji.  
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji   kasyna gry – 
druk nr 365/2016. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. 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 365/2016 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 16/2017 
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 16/2017. 



Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk nr 6/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biuro Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 7 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 6/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 4 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się -0. 

Ad 5 
Przyjęcie sprawozdania za 2016 rok z prac Komisji Ładu Społeczno-Prawnego. 
Projekt Sprawozdania został wysłany radnym drogą elektroniczna i  stanowi załącznik nr 8 
do protokołu.  
Radni nie wnieśli uwag do projektu Sprawozdania i dokument został przyjęty jednomyślnie  
6 głosami „za”.  
 
Ad 6 
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.  
Plan pracy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Plan pracy został  przyjęty jednomyślnie 6 głosami „za”. 
 
Ad 7 
Sprawy różne i wniesione 
     W ramach spraw różnych prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski przedstawił 
sprawy, które wpłynęły i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu  
u sekretarza Komisji: 
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa Łodzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
 Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  
                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 



 

 

 

 


