
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.8.2021 

Protokół nr 31/XII/2021 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 grudnia 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 radnych 

nieobecnych  -    0  

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 30/XI/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.   

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 

druk nr 305/2021 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 

druk nr 306/2021 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry- 

druk nr 307/2021 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak  powitał obecnych on-line  radnych, 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 30/XI/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.   

Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował łączne rozpatrzenie punktów od 3 do 5 .  

Radni nie wnieśli uwag do propozycji Przewodniczącego. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła propozycję zmiany. 

 

Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i działalności Gospodarczej p. Beata 

Strzelecka omówiła poniższe projekty uchwał wraz z uzasadnieniemi.  

 

Ad pkt. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna 

gry- druk nr 305/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



 

3 

 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna 

gry- druk nr 306/2021. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna 

gry- druk nr 307/2021 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.   

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny p Tomasz Anielak ze względu na trudności techniczne, zgłosił do protokołu swoje 

głosowania dotyczące druków od  nr 305/2021do 307/2021. W przypadku druku nr 305/2021 

zagłosował  omyłkowo „za” a w przypadku druku nr 306/2021 i druku nr 307/2021 nie 

zagłosował wcale. Radny poinformował, że głosował przeciw w przypadku wszystkich 

powyższych projektów uchwał.  

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

W trakcie dyskusji radni wstępnie ustalili, że tematem  handlu na targowisku Dolna-Ceglana 

zajmą się w styczniu 2022 r.  
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podziękował za udział w obradach 

 i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła                                                Przewodniczący Komisji  

 

Joanna Kaźmierczyk              Tomasz Kacprzak 

 

 

 

 


