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Protokół Nr 23/V/2022 

posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 6 maja 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  8 radnych 

obecnych   -  8 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji radna p. Emilia Susniło - Gruszka.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 21/XII/2021. 

3. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2022 rok. 

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło - Gruszka powitała obecnych on-line radnych 

i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

 

 



Ad. pkt. 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. Zapytała, czy są 

jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

 

Nikt nie zgłosił uwag.  

 

W związku z brakiem uwag przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka przeszła 

do głosowania zaproponowanego porządku obrad. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu nr 21/XII/2021. 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy do protokołu  

z 21. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 

protokołu z 21. posiedzenia Komisji. 

 

W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” Komisja przyjęła protokół z 21. posiedzenia. 

 

 

Ad. pkt. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok. 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy do przesłanego drogą 

emailową projektu Planu pracy Komisji na 2022 rok są jakieś uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka przeszła 

do głosowania nad przyjęciem Planu pracy Komisji na 2022 rok. 

 

W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” przyjęła Plan pracy Komisji na 2022 rok. 



 

Plan pracy Komisji Jednostek Pomocniczych Rady Miejskiej w Łodzi na 2022 rok stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok 

Przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zapytała, czy do przesłanego drogą 

emailową projektu Sprawozdania z działalności Komisji są jakieś uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka przeszła 

do głosowania nad przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji. 

 

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

się” przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynął ostateczny raport z wyników 

konsultacji dotyczących podziału Osiedla Stoki – Sikawa – Podgórze oraz wyliczenie diet dla 

Rad Osiedli. Ponadto do Komisji została przekazana negatywna opinia RO Retkinia Zachód 

Smulsko dotycząca projektu budżetu na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2050.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła     Przewodnicząca Komisji 

Aneta Michalak – sekretarz Komisji    

Emilia Susniło - Gruszka 


