
Posiedzenie nr 21 
Komisja Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
28 października 2020 r.  

posiedzenie on-line 
 
 

1. Komisja przyjęła przez aklamację porządek posiedzenia.  

2. Protokół nr 20/IX/20 z dnia 15 września 2020 r. został przyjęty jednomyślnie 6 głosami 

za. 

3. Wiceprzewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zgłosił wniosek formalny  
o przygotowanie opinii prawnej w sprawie poprawności zwołania dzisiejszego 
posiedzenia Komisji. Wiceprzewodniczący powołał się na § 30 ust. 6 Regulaminu 
pracy Rady Miejskiej w Łodzi zgodnie z którym „ w przypadku zwołania posiedzenia 
Komisji w terminie innym niż zwyczajowo przyjęty radnych powiadamia się również 
telefonicznie co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem”. 

Wynik głosowania : „za” – 2 głosy, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. Wniosek nie uzyskał większości.  

4. Informacja Wojewody Łódzkiego na temat działań Policji i Straży Miejskiej w Łodzi 
w czasie pandemii koronawirusa oraz przedstawienie stanowiska dotyczącego 
incydentów z udziałem Policji i Straży Miejskiej w Łodzi na ul. Piotrkowskiej w dniach 
24-25 października 2020 r.  

Punkt nie został zrealizowany ze względu na  nieobecność Wojewody Łódzkiego.  
Na posiedzeniu nie pojawił się także żaden przedstawiciel Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

5. Komisja wysłuchała informacji przedstawionej przez naczelnika z Komendy Miejskiej 
Policji p. Wojciecha Wojciechowskiego na temat działań  Policji w czasie pandemii 
koronawirusa. Komisja  zdecydowała o wystąpieniu w formie pisemnej 
do Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu uzyskania informacji dotyczącej 
incydentu z udziałem Policji w Łodzi na ul. Piotrkowskiej w dniu 24 października 
2020 r.  

6. Komisja zapoznała się z informacją Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi na temat 
działań Straży Miejskiej w Łodzi w czasie pandemii koronawirusa oraz stanowiskiem 
dotyczącym incydentu z udziałem Straży Miejskiej w Łodzi na ul. Piotrkowskiej 
 w dniu 25 października 2020 r. 

7. W ramach spraw różnych Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawy które 
wpłynęły do Komisji zostały przekazane radnym za pośrednictwem Aktówki.  
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