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DPr-BRM-II.0012.9.11.2018 
 

Protokół Nr 46/X/2018 
 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 30 października 2018 r. 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 

stan Komisji   - 7 radnych 
 
obecnych   -  7 radnych 
 
nieobecnych   -  0 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1   do niniejszego protokołu. 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 2 i 3  do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
Przewodniczący Komisji radny p. Andrzej Kaczorowski. 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 45/VIII/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

2. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Ładu Społeczno-Prawnego za okres od 
9 grudnia 2014 do 30 października 2018 r.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski powitał radnych, zaproszonych gości  
i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji.  
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie 5 głosami za. 
 
Ad pkt 1-  Przyjęcie protokołu nr 45/VIII/2018 z dnia 30 sierpnia  2018 r. 

 Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że protokół został 
przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. protokół. 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy protokół.   

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Ładu Społeczno-Prawnego za okres 
                   od 9  grudnia 2014 do 30 października 2018 r.  

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że sprawozdanie zostało 
przesłane radnym pocztą elektroniczną - załącznik nr 4.  

Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie 5 głosami za. 
 

Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji 
 i poinformował, że poniższe dokumenty są do wglądu u sekretarza Komisji: 

1. Pismo-petycja Wspólnoty Mieszkaniowej Rojna  do wiadomości Komisji dotyczące 
wstrzymania przekształcania budek w ciąg handlowy. 

2. Pismo Komendanta Miejskiego Policji  dotyczące dofinansowania łódzkiej Policji  
w 2019 r. Komisja zdecydowała o przekazaniu pisma do wiadomości Skarbnikowi 
Miasta .  

3. Pismo Prezesa sp. Ap-partner dotyczące współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
odnośnie zatrudnienia pracowników z Europy Wschodniej. Pismo zostało przekazane 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą o skierowanie wg. właściwości do 
Komisji Rewizyjnej. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w ramach służby ponadnormatywnej 
pełnionej zgodnie z Umową zawarta pomiędzy Miastem  Łódź, a Komendą Miejską 
Policji za okres od 10 sierpnia do 30 września 2018 r.  

5. Pismo mieszkańców ul. Piotrkowskiej zakłócania porządku przez lokal nocny.  

6. Do wiadomości Komisji odpowiedź Komendanta Straży Miejskiej dotycząca skargi 
mieszkanki Łodzi na działanie Straży Miejskiej (nieodbieranie połączenia 
telefonicznego przez osobę obsługującą numer alarmowy). 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski podziękował za udział w obradach 
 i współpracę podczas VII kadencji Rady Miejskiej. Następnie zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk  
                                                                  Andrzej Kaczorowski 
Sekretarz Komisji   
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