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DPr-BRM-II.0012.15.20.2019 

Protokół nr 23/VIII/2019 
 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   5 radnych  
 
nieobecnych  -   1 radny  
      

• Radny p. Damian Raczkowski – nieobecny nieusprawiedliwiony 
      
 
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 projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 50 z 2019r. - 
referuje radna p. Paulina Setnik. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 51 z 2019r. - 
referuje radna p. Paulina Setnik. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 54 z 2019r. - 
referuje radna p. Paulina Setnik. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 55 z 2019r. - 
referuje radna p. Paulina Setnik. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 59 z 2019r. - 
referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

6. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 61 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 



 2

7. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
nr 62 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

8. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 
5 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

9. Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie petycji nr 
6 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

10. Sprawy różne i wniesione. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Kamil Deptuła powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 
  
Następnie Przewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

Wiceprzewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 

Ad pkt 1 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 50 z 2019 r. - referuje radna p. Paulina Setnik. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.50.2019) 

Radna p. Paulina Setnik omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w zakresie niewłaściwego sprawowania 
nadzoru właścicielskiego nad lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy Łódź. 

W związku ze złożoną w dniu 18 kwietnia 2019 r. skargą przez Skarżącego na działanie 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi w kwestii niewłaściwego sprawowania nadzoru 
właścicielskiego nad lokalami mieszkalnymi, które stanowią własność gminy Łódź została 
przeprowadzona kontrola Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Dygasińskiego oraz firmy, 
która zajmuje się administrowaniem części wspólnych, mowa tu o firmie z siedzibą przy ulicy 
Sienkiewicza w Łodzi. 

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada kosztorysu 
inwestorskiego i protokołu dotyczącego wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie prac 
termomodernizacyjnych budynku. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż na Wspólnocie 
Mieszkaniowej nie spoczywa zobowiązanie podawania informacji o zamiarze 
przeprowadzenia robót. Oferty i szczegóły wyłonienia wykonawcy zostały przez firmę 
udostępnione. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości odnośnie przeprowadzenia prac 
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termomodernizacyjnych były dyskutowane podczas zebrań sprawozdawczych Wspólnoty 
Mieszkaniowej w dniach: 27 marca 2018 r. i 19 marca 2019 r. 
Protokół z kontroli właścicielskiej przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2018 r. w siedzibie 
administratora Wspólnoty, o którego udostępnienie wnioskował Skarżący jest dokumentem 
wewnętrznym jednostki kontrolującej i nie jest udostępniany pozostałym członkom 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że na podstawie ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U.2019.737) Skarżący będący 
współwłaścicielem nieruchomości przy ulicy Dygasińskiego ma prawo do przeprowadzenia 
samodzielnej kontroli działalności Zarządu. Wydział Współpracy ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi wysłał do Skarżącego pismo z informacją o terminie kontroli właścicielskiej 
w biurze administratora części wspólnych. Skarżący nie wziął w niej udziału. W dniu 11 
kwietnia 2018 r. do Skarżącego została wysłana informacja z wnioskami z kontroli. 

W odpowiedzi na zarzut nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 20 marca 2017 r. 
Skarżącego poinformowano, iż w dniu 30 marca 2017 r. zainteresowany mógł się zapoznać 
z udostępnioną dokumentacją, o którą wnioskował (plany zarządzania i dokumentacja 
remontowa) w siedzibie firmy. W związku z powyższym sprawa została uznana za 
zakończoną i nie udzielano już pisemnej odpowiedzi na pismo Skarżącego. 

Rada Miejska w Łodzi z uwagi na brak precyzyjnych informacji nie może odnieść się do 
zarzutu potencjalnego źródła korupcji. 
 

Referująca zaproponowała uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 231/2019.. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 2 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 51 
z 2019r. - referuje radna p. Paulina Setnik. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.51.2019) 

Radna p. Paulina Setnik omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
W dniu 10 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie opieszałości oraz 
w wydawaniu decyzji na turnusy rehabilitacyjne ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Wniosek dotyczący dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 
który złożyła żona Skarżącego wpłynął do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
w dniu 7 lutego 2019 r. i został zarejestrowany (TU/1106/2019). W dniu 10 kwietnia 2019 r. 
środki finansowe PFRON przypadające na poszczególne zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej zostały podzielone uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi. Wniosek powyższy został 
rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu zespołu zajmującego się rozpatrywaniem wniosków  
o dofinansowywanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych przez osoby niepełnosprawne  



 4

w dniu 15 kwietnia 2019 r. W dniu 23 kwietnia 2019 r. została wysłana informacja  
o wysokości dofinansowania natomiast w dniu 16 maja 2019 r. do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi została doręczona informacja o wyborze turnusu 
rehabilitacyjnego. 

Wniosek, który złożyła żona Skarżącego dotyczący finansowania ze środków PFRON 
likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wpłynął do Miejskiego Ośrodka Opieki 
Społecznej w Łodzi w dniu 7 lutego 2019 r. (nr rejestracji 153/BK/19). W dniu 30 kwietnia 
2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu rozpatrującego wnioski osób niepełnosprawnych 
w kwestii dofinansowywania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze 
środków PFRON, na którym wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  

Z uwagi na ogromną ilość zawartych umów z Wnioskodawcami okres oczekiwania na 
przygotowaną umowę może ulec wydłużeniu. Jednak każdy z Wnioskodawców zostanie 
zaproszony telefonicznie na podpisanie umowy. 
 

Referująca zaproponowała uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 232/2019.. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 3 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 54 
z 2019r. - referuje radna p. Paulina Setnik. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.54.2019) 

Radna p. Paulina Setnik omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
W dniu 10 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działania 

Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi dotyczące 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 

Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście z siedzibą w Łodzi została powiadomiona 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez ówczesnego Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.  
Ów przestępstwo miało dotyczyć niezawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa na osobie 
małoletniej. Śledztwo w wyżej wymienionej sprawie zostało wszczęte w dniu 10 maja 2018 r. 
W dniu 23 kwietnia 2018 r. koordynator pieczy zastępczej powiadomił ówczesnego 
Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
na 5 letniej dziewczynce. Czynu tego miała się dopuścić osoba, którą kierownik znał 
osobiście. Po uzyskaniu informacji nie podjął on żadnych działań, które mogłyby wyjaśnić 
sytuację oraz udzielić poszkodowanej natychmiastowej pomocy. W dniu 30 kwietnia 2018 r. 
odbyło się spotkanie rodziny zastępczej zawodowej, która pełniła funkcję pogotowia 
rodzinnego z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w celu 
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wyjaśnienia braku podjętych działań mimo zgłoszenia podejrzenia molestowania seksualnego. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi złożył zawiadomienie 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego. W dniu 2 maja 2018 r. 
ówczesny Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej został zawieszony w pełnieniu 
obowiązków służbowych.  

Niniejsza sprawa nie została wyjaśniona przez Zespół powołany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łodzi, gdyż wraz z wszczęciem postępowania przez Prokuraturę 
Rejonową Łódź Śródmieście, ma ona, jako organ ścigania wyłączną kompetencję do ustalania 
winy i okoliczności zaistnienia domniemanego przestępstwa. W wyniku szeregu spotkań 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z Przewodniczącą NSZZ 
Solidarność oraz związkowym radcą prawnym, który reprezentował ówczesnego kierownika 
zespołu, omówione zostały możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę  
oraz nałożenia kar porządkowych, które zawiera Kodeks Pracy. Związek Zawodowy 
powołując się na ochronę członka Związku odmówił możliwości wdrożenia takich rozwiązań. 
W wyniku kompromisu pracownik został przeniesiony na inne stanowisko na mocy 
porozumienia stron od dnia 23 maja 2018 r.. Odnosząc się do wiedzy Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi zarówno postępowanie w sprawie podejrzenia 
molestowania seksualnego jak i niezawiadomienie o możliwości molestowania seksualnego 
nieletniej są w toku. 
 

Referująca zaproponowała uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 235/2019.. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 4 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 55 
z 2019r. - referuje radna p. Paulina Setnik. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.55.2019) 

Radna p. Paulina Setnik omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
W dniu 14 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła skarga na działanie 

Prezydenta Miasta Łodzi w związku z postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zgodnie z art.18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do wniosku o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć: 

• Tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych bądź zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora 
budynku, jeżeli punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie zlokalizowany  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
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• Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, 
o którym mowa w art.65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz.1541 z późn. zm.) 

Ponadto organ zobowiązany jest każdorazowo zasięgać opinii Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi oraz właściwej miejscowo Jednostki 
Pomocniczej Miasta Łodzi.  

W powyższym przypadku do wniosku o wydanie zezwoleń nie dołączono wszystkich 
wymaganych dokumentów, pełnomocnik przedsiębiorcy stwierdził, iż braki zostaną 
uzupełnione w ciągu 21 dni, po kilkukrotnym przedłużaniu terminu przez stronę, finalnie do 
20 marca 2019 r. Po wezwaniu do przedłożenia dokumentów pełnomocnik p.… zwrócił się 
z prośbą do organu zezwalającego o pozostawienie wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych w punkcie handlowym mieszczącym się w Łodzi przy ulicy 
Częstochowskiej bez rozpoznania, w wyniku braku możliwości uzyskania zgody na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Referująca zaproponowała uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 236/2019.. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 5 – Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi nr 59 
z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.59.2019) 

Radny p. Kamil Jeziorski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
W dniu 24 czerwca 2019 r. wpłynęła skarga na działania Dyrektora Pogotowia 

Opiekuńczego w Łodzi naruszające – zdaniem Skarżącej – prawa dziecka, zaniedbywanie 
potrzeb bytowych dzieci oraz naruszenie ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. 

Przedmiotem niniejszej skargi jest zachowanie wolontariusza, który w dniu 14 
czerwca 2019 r. na jednym z portali społecznościowych ogłosił pilną zbiórkę pampersów, 
kremów z filtrem, środków czystości oraz ubrań dla dzieci znajdujących się w Pogotowiu 
Opiekuńczym z siedziba w Łodzi. Skarżąca z tej sytuacji wywodzi zarzut obciążający 
Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Łodzi dotyczący braku zabezpieczenia podstawowych 
środków higienicznych oraz dostosowanych do obecnej aury ubrań dla dzieci.  

Z wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi wynika jednoznacznie, że wszystkie niezbędne artykuły dla normalnego 
funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego i opieki nad dziećmi były zabezpieczone.  

Jednocześnie należy pozytywnie ocenić postawę wolontariusza oraz wszystkich 
innych osób o podobnej wrażliwości społecznej, czynnie angażujących się w pomoc 
potrzebującym. 
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Referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 240/2019.. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Ad pkt 6 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 61 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.61.2019) 

Wobec braku istotnych informacji skarga zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu. 

 
Ad pkt 7 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi nr 62 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Jeziorski. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1510.62.2019) 

Wobec braku istotnych informacji skarga zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu. 

 
Ad pkt 8 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji nr 5 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.5.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 W dniu 18 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja dot. zmian 
infrastrukturalnych na terenie miasta Łodzi, tj. budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Zgierskiej 
i   ul. Sowińskiego, wykorzystania przystanku tramwajowego dla ruchu w kierunku 
południowym na przystanek autobusowy dla ruchu do centrum oraz składowania gruntu 
z wykopu tunelu kolejowego w pasie drogowym ul. Zgierskiej. 
Biorąc pod uwagę zarówno prawdopodobną konieczność przeniesienia Pomnika Ofiar 
Hitleryzmu, aspekty techniczne infrastruktury przystankowej oraz postanowienia umowne 
podmiotów trzecich dot. budowy tzw. tunelu średnicowego petycję należy uznać za 
bezzasadną.  
 
Referujący zaproponował uznać skargę za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
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Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 244/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

 Ad pkt 9 – Omówienie i przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
petycji nr 6 z 2019r. - referuje radny p. Kamil Deptuła. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.152.6.2019) 

Radny p. Kamil Deptuła omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 W dniu 21 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Łodzi wpłynęła petycja dot. 
technologii zastosowanych przy budowie ekranów akustycznych przy ul. Zgierskiej. 
Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne jak i faktyczne, obowiązek dbałości o poziom 
hałasu na terenie miasta jak i procedurę przetargową oraz zdobycze techniki petycję należy 
uznać za bezzasadną albowiem w toku procedury wyboru technologii organ powinien 
uwzględnić z urzędu wszystkie te okoliczności. 
 
Referujący zaproponował uznać petycję za bezzasadną. 

Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.- 
druk BRM nr 245/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 10 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Sylwia Woźniak-Taczała              Kamil Deptuła 
 
 
 
 
 


