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DPr-BRM-II.0012.17.8.2020  

Protokół Nr 29/X/2021 

posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 11 października 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   8 radnych  

obecnych   -   8 radnych  

nieobecnych  -   0 radnych          

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenia stanową załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr 28/VIII/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu - druk BRM nr 142/2021. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powitał obecnych on-line radnych i zaproszonych 

gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Następnie otworzył posiedzenie Komisji. 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek. Poinformował, że do komisji 

został skierowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej 

Galerii Sztuki w Łodzi - druk nr 270/2021. Zaproponował wprowadzenie go do porządku  

w  punkcie 4.  

Uwag nie zgłoszono. 



 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” przyjęła porządek obrad. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 28/VIII/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że protokół został udostępniony 

radnym w Aktówce. Zapytał, czy radni zgłaszaj uwagi? 

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja przyjęła protokół nr 28/VIII/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. przez aklamację. 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu - druk BRM nr 142/2021. 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej p. Ewa Koronowska przedstawiła projekt uchwały. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Sebastian Bulak: z czego wynika 30 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi na tę 

uchwałę? 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej p. Ewa Koronowska: on wynika wprost z ustawy, która 

została zmieniona w artykule 5b. 

Więcej pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania 

jej statutu - druk BRM nr 142/2021. 

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

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu - druk BRM 

nr 142/2021. 

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi - druk nr 270/2021. 

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski omówił projekt 

uchwały. 

Faza pytań i dyskusji. 

Pytań nie zadano. Głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał pod głosowanie projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi - druk nr 

270/2021. 

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



 

 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie nadania statutu Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi - druk nr 270/2021. 

 

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Robert Pawlak podziękował wszystkim za udział i zamknął 

posiedzenie Komisji Statutowej.  

 

 

Protokół sporządziła                                                          Komisja przyjęła protokół                              

Anna Czyżykowska                                                                                 Robert Pawlak  

 

Sekretarz Komisji                                                                                 Przewodniczący Komisji 


