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DPr-BRM-II.0012.5.3.2021 

 
Protokół nr 11/XI/2021 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 16 listopada 2021 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  6 radnych 

obecnych   -  6 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 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 10 z dnia 18 maja 2021 r. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie  
przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” – druk nr 269/2021 

3. Sprawy różne i wniesione. 

 
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Rafał Markwant powitał obecnych on-line radnych 

 i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Uwag nie zgłoszono 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 10 z dnia 18 maja 2021 r. 

Komisja przyjęła protokół nr 10/V/21 z  dnia 10 maja 2021 r. 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 
Ad pkt 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie  przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” – druk nr 269/2021 

Dyrektor Wydziału Strategii Miasta p. Tomasz Jakubiec omówił projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Wynik głosowania: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”– 1 głos. 

 
Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że wszelkie pisma, które wpłynęły do Komisji 

umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, 

Komisja Inwentaryzacyjna.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji Rafał Markwant  podziękował za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

Sylwia Woźniak-Taczała                     Rafał Markwant 

 
 


