
Protokół nr 32/VIII/2017 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego  

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

DPr-BRM-II.0012.9.7.2017 

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

 
Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do  protokołu.  

Zaproszenia dla radnych stanowi załącznik nr 3 i nr 4  do  protokołu.  

 
II. Planowany porządek posiedzenia:  

  

1. Przyjęcie protokołu nr 31/VII/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 176/2017.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 177/2017. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 179/2017.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 180/2017. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 188/2017. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 189/2017. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 190/2017. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 191/2017. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 192/2017. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 196/2017. 
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12. Sprawy różne i wniesione.  

 
          Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych i gości 
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad. 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty jednomyślnie 4 głosami 
za. 

Ad 1 
Przyjęcie protokołu nr 31/VII/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. 
Protokół zostały przyjęty jednomyślnie 4 głosami za. Na prośbę Wiceprzewodniczącego 
Komisji p. Radosława Marca ustalono, że każdy z punktów porządku obrad będzie 
omawiany oddzielnie ponieważ dotyczy innej lokalizacji kasyna gry.  
 
Ad 2 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 176/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec 
 i zapytał czy Rada Osiedla wyraziła opinię w sprawie lokalizacji kasyna? 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 176/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 1 

wstrzymało się  - 0. 

 
Ad 3 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 177/2017. 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 177/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 1 
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wstrzymało się –0. 

Ad 4 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 179/2017.  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 179/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 1 

wstrzymało się –0. 

Ad 5 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 180/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 180/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 1 

wstrzymało się - 0. 

 
Ad 6 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 188/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 188/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 2 

wstrzymało się –0. 
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Ad 7 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 189/2017. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 189/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 2 

wstrzymało się –0. 

Ad 8 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 190/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
W fazie pytań i dyskusji głos zabrał  Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec: 
to jest drugi wniosek na tę samą lokalizację?  
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Tak, inny podmiot wnioskuję o tę samą lokalizację. 
 
Radny p. Tomasz Głowacki: Chciałem zapytać, na ile wcześniej jednostki pomocnicze 
otrzymują zapytanie z prośbą o opinię?   
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji, Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
p. Marcin Derengowski: Od razu po otrzymaniu wniosku przez operatora. Po otrzymaniu 
wniosku który przekazuje  nam Przewodniczący Rady Miejskiej występujemy po taką opinię. 
Jest to około tygodnia. Na opinię jednostki pomocniczej czekami do 21 dni. Po upływie 
 21 gdy nie otrzymamy opinii uznajemy zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej za opinię 
pozytywną. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 190/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 2 

wstrzymało się –0. 
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Ad 9 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 191/2017. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 191/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 2 

wstrzymało się –0. 

Ad 10 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 192/2017. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 192/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 2 

wstrzymało się –0. 

 
Ad 11 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 
druk nr 196/2017. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji, 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
                     Wobec braku kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Andrzej Kaczorowski poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
opisany w druku  nr 196/2017 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały  głosowało 5 radnych 

przeciw - 2 

wstrzymało się -0. 
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Ad 12 
Sprawy różne i wniesione.  
 
W ramach spraw różnych i wniesionych radny p. Tomasz Głowacki zapytał o sprawę 
poruszoną przez radnych podczas wyjazdowego posiedzenia  w siedzibie Straży Miejskiej  
w dniu 4 lipca 2017 r. dotyczącą pojazdu zaparkowanego w strefie obowiązywania znaku 
zakazu. Ustalono, że na kolejne posiedzenie Komisji Komendant Straży Miejskiej zostanie 
poproszony o wyjaśnienia w tej sprawie. 
 

     W ramach spraw różnych prowadzący obrady p. Andrzej Kaczorowski przedstawił 
sprawy, które wpłynęły do Komisji: 

- pismo w sprawie Systemu Monitoringu Miejskiego z dnia 10 lipca 2017 r.                                                       

- pismo p. …… w sprawie zakłócania porządku przez klub położony  
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza. Sprawa była już przedmiotem obrad Komisji przed 
wakacjami. Ustalono, że po zebraniu informacji od Policji, Straży Miejskiej, Zarządu Lokali 
Miejskich, Komisja zajmie się ponownie sprawą. Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław 
Marzec poprosił o przesłanie powyższych dokumentów członkom Komisji. Poprosił także  
o przygotowanie danych dotyczących interwencji w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez 
klub ….., położony w Łodzi przy ul. Sienkiewicza, dokonanych przez  Straż Miejską  
i Policję w miesiącach wakacyjnych. Ustalono, że po zapoznaniu się z dokumentami, sprawa 
będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Komisji. Na posiedzenie Komisji zostaną 
zaproszeni przedstawiciele mieszkańców, właściciel lokalu, Zarząd Lokali Miejskich, Straż 
Miejska i Policja.  

Radna p. Joanna Budzińska zapytała: czy jest jakiś regulamin ul. Piotrkowskiej? Czy są 
tam ewentualnie zapisy dotyczące funkcjonowania lokali? 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski: Żebyśmy mieli jasność przed tym 
spotkaniem- zakłócanie ciszy nocnej jest tylko wtedy wykroczeniem, kiedy jest to zakłócanie 
przez nieobyczajny wybryk. Puszczanie muzyki w lokalu gastronomicznym nie wydaje się 
być nieobyczajnym wybrykiem. 

Na tym prowadzący posiedzenie  zamknął posiedzenie.  

                                                                                                  Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 

                                                                                               Andrzej Kaczorowski 

Protokół sporządziła 

Joanna Kaźmierczyk                                                         
 
 
 
 


