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Protokół nr 16/XI/2022 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   11 radnych  
 
obecnych   -   11 radnych  
     
 
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. Proponowany porządek posiedzenia: 

 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie trybu obradowania komisji. 

3. Sprawy różne i wniesione 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Markwant  powitał radnych oraz zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  



 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.  

 

Ad pkt 2 - Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Komisji Inwentaryzacyjnej Rady 

Miejskiej w Łodzi w sprawie trybu obradowania komisji.  

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt Komisji:  

UCHWAŁA  

Komisji Inwentaryzacyjnej 

RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie zdalnego trybu obradowania komisji. 

Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. 

zm.) oraz § 31 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi stanowiącego załącznik nr 7 

do Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019r. poz. 7272), Komisja 

Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej w Łodzi postanawia obradować w trybie 

zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w okresie 

od 10 listopada 2022 r. do 20 października 2023 r. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 10 listopada 2022 r. 
 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do projektu. 

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 



Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie: 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  oraz braku 

głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
 

Ad pkt 5 - Sprawy różne i wniesione. 

 
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 p. Rafał Markwant  podziękował za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

 

 
Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

Sylwia Woźniak-Taczała           Rafał Markwant 

 


