
Protokół nr 7/VII/2015 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno – Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia  1 lipca 2015  r. 

DPr-BRM-II.0012.9.4.2015 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan - 7 

    - obecnych - 7 

    - nieobecnych - 0 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do  protokołu.  

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 6/V/2015 z dnia 19 maja  2015 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników – druk 

 nr 157/2015. 

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

Miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 165/2015. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk  

nr 166/2015. 

5. Zaopiniowanie w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi zakazu 

umieszczania plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego na 

niektórych budynkach publicznych, a także na określonych częściach terenów 

publicznych z przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska – druk  

nr 164/2015.  

6. Sprawy różne i wniesione.  
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  III. Przebieg posiedzenia      

              Przewodniczący komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych.  

Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. 

Przewodniczący zaproponował włączenie do porządku obrad  poniższego punkt zgodnie | 

z aneksem przesłanym radnym drogą elektroniczną: Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Miejskiej  sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Łodzi opinii 

 o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych – druk nr 169/2015. 

Zmieniony porządek obrad:       
1.   Przyjęcie protokołu nr 6/V/2015 z dnia 19 maja  2015 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników – druk 

 nr 157/2015. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej  sprawie powołania Zespołu do 

przedstawienia Radzie Miejskiej w Łodzi opinii o zgłoszonych kandydatach na 

ławników do sądów powszechnych – druk nr 169/2015. 

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

Miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 165/2015. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk  

nr 166/2015. 

6. Zaopiniowanie w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi zakazu 

umieszczania plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego na 

niektórych budynkach publicznych, a także na określonych częściach terenów 

publicznych z przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska – druk  

nr 164/2015.  

7. Sprawy różne i wniesione.  

          
Radni nie wnieśli uwag do propozycji zmian. Porządek został przyjęty jednomyślnie  
5 głosami „za” 
 
 
Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 6/V/2015 z dnia 19 maja 2015 r. 

Protokół został przyjęty jednomyślnie 5 głosami „za”. 
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Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników – druk 
 nr 157/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

p. Grzegorz Szatiło. 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 157/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej  sprawie powołania Zespołu do 
przedstawienia Radzie Miejskiej w Łodzi opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do sądów powszechnych – druk nr 169/2015. 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

p. Grzegorz Szatiło. 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 169/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 165/2015. 
Zmiany w budżecie w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji przedstawił Dyrektor 
Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak. 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 165/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 
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Ad 5 
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk  
nr 166/2015. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Dyrektor Wydziały Bud żetu  
p. Małgorzata Wojtczak. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 166/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 6 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 6 
Zaopiniowanie w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi zakazu umieszczania 
plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego na niektórych budynkach 
publicznych, a także na określonych częściach terenów publicznych z przyczyn 
związanych z ochroną zabytków bądź środowiska – druk nr 164/2015.  
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Główny Specjalista w Biurze 
Architekta Miasta p. Małgorzata Białkowska. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 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 164/2015 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych  

przeciw - 0, 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 7 
Sprawy różne i wniesione.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że w nawiązaniu do posiedzenia Komisji w dniu 19 
maja br. na którym była omawiana sprawa zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem  obsługi przez taksówki wpłynęły odpowiedzi z Komendy 
Miejskiej Policji i Straży Miejskiej.  

 
Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk              
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