
 
 

Protokół nr 53/XII/2017 
 posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 27 grudnia 2017 roku 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
1. Członkowie Komisji – zgodnie z listą obecności 
  Stan ………………- 8 
  Obecnych …...........- 7  
  Nieobecnych….…..- 1 
2. Zaproszeni goście – według listy obecności 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do niniejszego protokółu.  
 
II. Proponowany porządek obrad:  
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. Ireny Szczepaniak – druk nr 213/2017. 
 
2.  Sprawy różne i wniesione.  
 
Następnie Przewodniczący p. J. Mędrzak poddał pod głosowanie zaproponowany porządek 
Komisja jednogłośnie 8 głosami „za” przyjęła porządek obrad. 
 
III. Przebieg posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: 
 
1/ Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podtrzymania stanowiska w sprawie skargi p. Ireny Szczepaniak – druk nr 213/2017., który 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak przypomniał, iż p. Irena Szczepaniak 
złożyła ponownie skargę, powołując się na nowe okoliczności w sprawie, choć nie różni 
się ona od poprzedniej skargi. Radni wcześniej zapoznali się z materiałem, a na posiedzeniu 
w dniu 11  grudnia 2017 r. Komisja uznała, iż nie zachodzą żadne nowe okoliczności 
w sprawie i przyjęła takie stanowisko.  Jednakże Komisja musi wyrazić swoje stanowisko 
w formie uchwały,  zatem ustalono wówczas, że Komisja przygotuje stosowny projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, w którym to podtrzyma stanowisko zawarte w uchwale 
Rady Miejskiej Nr XLVII/1208/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.  
Przewodniczący Komisji zwołał posiedzenie w dniu dzisiejszym, gdyż projekt uchwały – 
druk nr 213/2017, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, został przygotowany. 
Pan J. Mędrzak odczytał projekt uchwały – druk nr 213/2017 w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie skargi p. Ireny Szczepaniak, a następnie poddał go pod głosowanie. 
Komisja jednogłośnie 8 głosami ”za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, który skieruje pod obrady sesji Rady Miejskiej. 
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Ad 2/ Sprawy różne i wniesione.    
   
Nikt z radnych nie zgłosił żadnego wniosku oraz sprawy. 
 
IV. Zamkni ęcie posiedzenia  
Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak podziękował wszystkim za uczestnictwo 
w posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej R.M. w Łodzi i w tym 
miejscu uznał posiedzenie za zamknięte. Na tym protokół zakończono. 
 
 
Sporządziła: 
 
 
Małgorzata Gasik 
  
 
 
 


