
DPr-BRM-II.0012.17.3.2020                 

Protokół Nr 15/VI/2020 
posiedzenia Komisji Statutowej 

on-line 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu:    

stan Komisji   - 6 radnych 

obecnych   - 6 radnych 

nieobecnych   - 0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 13/I/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 58/2020. 

3. Wytypowanie dwóch radnych – członków Komisji, którzy wejdą w skład zespołu 
ds. nowelizacji statutów jednostek pomocniczych Miasta. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powitał radnych i po stwierdzeniu quorum otworzył 
posiedzenie Komisji. 

Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Zaproponował wprowadzenie do porządku punktu 1a. w brzmieniu: 

1a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu – druk nr 125/2020. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 
posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu – druk nr 
125/2020. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Mieszkaniowej p. Piotr Siedlecki przedstawił 
projekt uchwały. 
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Pytania.  

Pytań nie zadano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu – druk nr 
125/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu – druk nr 
125/2020. 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 58/2020. 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej w Łodzi p. Ewa Korono wska poinformowała, że jest gotowa 
odpowiedzieć na pytania związane z projektem uchwały. 

Pytania. 

Pytań nie zadano. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 58/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu – druk BRM nr 
58/2020. 

 

Ad pkt 3. Wytypowanie dwóch radnych – członków Komisji, którzy wejdą w skład zespołu 
ds. nowelizacji statutów jednostek pomocniczych Miasta. 

Komisja wytypowała radnych: p. Macieja Rakowskiego i  p. Roberta Pawlaka do składu zespołu 
ds. nowelizacji statutów jednostek pomocniczych Miasta. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak podziękował wszystkim za udział w obradach 
on-line i zamknął posiedzenie Komisji Statutowej. 

 

Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 

Anna Czyżykowska      Robert Pawlak  

 

Sekretarz Komisji     Przewodniczący Komisji  


