
 

 

DPr-BRM-II.0012.8.4.2022 

Protokół nr 35/V/2022 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 10 maja 2022 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 34/IV/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.   

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

miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 104/2022. 

4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 – druk  

            nr 77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

5.  Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 r – 31.12.2021 r. 

–               druk nr 78/2022. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

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.  
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Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  

Uwag nie zgłoszono.  

Porządek został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 34/IV/2021 z dnia 12 kwietnia 2022  r.   

Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 104/2022. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Wydziału Zarzadzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek Białkowski. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji 

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy 0 głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 – 

druk  nr 77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

     Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że zgodnie z zakresem 

działalności Komisji zostaną omówione dochody i wydatki:  

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  

Straży Miejskiej,  

 Biura Inżyniera Miasta,  

Zarządu Dróg i Transportu  

 

Wydatki realizowane przez Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa omówił 

Zastępca Dyrektora p. Marek Białkowski – załącznik nr 6 do protokołu. 
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Dochody i wydatki realizowane przez Straż Miejską przedstawiła Główna Księgowa   p. Anna 

Piłat – załącznik nr 7 do protokołu. 

Zastępca Dyrektora Biura Inżyniera Miasta p. Marcin Nowak poinformował, że  Biuro 

realizowało zadanie polegające na opracowaniu aktualizacji planu zaopatrzenia  w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe. Wydatkowaliśmy kwotę  169 000 zł. 

Dochody i wydatki Zarządu Dróg i Transportu przedstawił p.o. Zastępcy Dyrektora 

 p. Tomasz Grzegorczyk - załącznik nr 8 do protokołu. 

 

     Wobec braku kolejnych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie 

pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 r. – druk nr 

77/2022 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 
Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”–1 głos. 

 

Ad pkt 5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021 r – 31.12.2021 r. 

–    druk nr 78/2022. 

Informacja została udostępniona radnym za pośrednictwem Aktówki.  

Faza pytań i dyskusji.  

Pytań nie zgłoszono.  

Brak głosów w dyskusji. 

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęło pismo Wspólnoty Mieszkaniowej 

dotyczące zakłócania ciszy nocnej. Tematem Komisja zajmie się na kolejnym posiedzeniu. 

Pismo zostało umieszczone w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, Komisja Ładu 

Społeczno-Prawnego.  

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Kacprzak podziękował za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła                                                           Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Kaźmierczyk        Tomasz Kacprzak 
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