
Protokół Nr 6/V/2019 
posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 8 maja 2019 r. 

 
DPr-BRM-II.0012.10.7.2019 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 

stan Komisji   -  12 radnych 
 
obecnych   -  10 radnych 
 
nieobecnych   -    2 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
Zaproszenie stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 
 
Przewodnicząca Komisji radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka. 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
1.  Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „ Programu współpracy Miasta 

Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie na rok 2018” – druk nr 96/2019. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powitała na sali 
obecnych radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.     
Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
Uwag nie zgłoszono.  
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad pkt 1 - Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „ Programu współpracy 
Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie na rok 2018” – druk nr 96/2019. 

 



Projekt uchwały w raz z uzasadnieniem omówił pełnomocnik Prezydent Miasta p  Łukasz 
Prykowski – załącznik nr 5 do protokołu.  
 

   Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania – druk nr 96/2019 

Opinia pozytywna :„za” -10 głosów, „przeciw”  - 0 głosów, „wstrzymujących się”- 

0 głosów. 

Ad pkt 4 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Nie zgłoszono żadnych spraw.  
 

Na tym prowadząca zamknęła  posiedzenie.  
                                                                                                  Przewodnicząca 
                                                                                         Komisji Ochrony Środowiska 
 
                                                                                        Małgorzata Moskwa-Wodnicka 
 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 

 


