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Protokół Nr 43/VI/2018 

 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 12 czerwca 2018 r. 

 
 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 

stan Komisji   - 7 radnych 
 
obecnych   -  5 radnych 
 
nieobecnych   -  2 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2  do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 i 4  do niniejszego protokołu. 
 
 

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

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1.  Przyjęcie protokołu nr 41/IV/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. i nr 42//V/2018 z dnia  
16 maja 2018 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
– druk nr 144/2018 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
– druk nr 145/2018. 

4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
– druk nr 146/2018 

5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry 
– druk nr 147/2018 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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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 41/IV/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. i nr 42//V/2018               
                     z dnia 16 maja 2018 r.  

 
 Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że protokoły zostały 
przesłane radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. protokoły. 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół 41/IV/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. i nr 
42//V/2018  z dnia 16 maja 2018 r.  

 
Ad pkt. 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
                      kasyna gry – druk nr 144/2018 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji 
Zatrudnienia i Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
144/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt. 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
                     kasyna gry – druk nr 145/2018. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji 
Zatrudnienia i Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Komisji  zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
145/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt. 4 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
                      kasyna gry – druk nr 146/2018. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji 
Zatrudnienia i Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
146/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

 

Ad pkt. 5 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
                      kasyna gry – druk nr 147/2018 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji 
Zatrudnienia i Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji  zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
147/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , 1 głosie „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt. 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

1. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych przez dzielnicowych i policjantów innych 
komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w okresie od 9 lutego do 15 kwietnia 
2018 r.  

2. Raport w sprawie konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu  
w sklepach na terenie miasta Łodzi. 

3. Odpowiedź Biura Promocji Zatrudnienia i obsługi Działalności Gospodarczej na zapytanie 
Komisji dotyczące ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w trakcie imprez 
masowych. 

4. Uchwała Rady Osiedla Katedralna w sprawie wyrażenia opinii zasad usytuowania na 
terenie miasta Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

5. Pismo Komendanta Straży Miejskiej dotyczące nielegalnego handlu.  

6. Pismo Komendanta Miejskiego Policji z prośbą przyznanie  środków finansowych na 
zakup sprzętu szkoleniowego. 

7. Pismo mieszkańca dotyczące zakłócania porządku i utrzymania czystości 

 

 
Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk  
                                                                  Andrzej Kaczorowski 
Sekretarz Komisji   
 
 
 


