
DPr-BRM-II.0012.11.9.2018 
Protokół nr 35/XI/2018 

 
posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 5 listopada 2018 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu. 

 
 
stan Komisji   -   5 radnych, 
 
obecnych   -   3 radnych. 
 
nieobecnych   -   2 radnych, tj.: 
 
- pan radny Sebastian Bulak, 
 
- oraz pan radny Rafał Markwant. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu. 
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 34 Komisji. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres 2014 – 2018 r. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka powitała obecnych na sali obrad. Następnie 
Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym proponowany porządek posiedzenia. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za,”  przy braku  głosów przeciwnych  
i braku  głosów wstrzymujących się, jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
 
 
 
 
 



 2

Ad. 1. Przyjęcie protokołu posiedzenia nr 34 Komisji. 

 

W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”,  przy braku  głosów przeciwnych i braku  
głosów wstrzymujących się przyjęła ww. protokół. 
 
 
Ad. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za okres 2014 – 2018 r. 

 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka przedstawiła zebranym projekt powyższego 
sprawozdania (załącznik nr 3 do protokołu).  
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zaproponował, by w liście gości 
zapraszanych na posiedzenia Komisji zwrot: dziennikarze łódzcy” zastąpić słowem: 
„dziennikarze.” 
 
Zebrani zgodzili się z tą sugestią. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka 
zaproponowała, by Komisja przyjęła projekt powyższego sprawozdania – z uwzględnieniem 
propozycji, zgłoszonej przez pana radnego Rakowskiego. 
 
Za przyjęciem projektu powyższego sprawozdania głosowały 3 osoby, przeciw — nikt, nikt 
też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc sprawozdanie ze swej działalności za okres 2014 – 2018 r. 
 
 
Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina K ępka zwracając uwagę, że dzisiejsze posiedzenie 
Komisji jest najprawdopodobniej ostatnim w bieżącej kadencji samorządowej, podziękowała 
zebranym za udział w jej pracach. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski podziękował pani Przewodniczącej 
Kępce, w imieniu obecnych na posiedzeniu, za sprawne prowadzenie prac Komisji 
i zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego jej obrad. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 

 
 


