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DPr-BRM-II.0012.9.10.2018 
 

 
Protokół Nr 45/VII/2018 

 
posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

 
 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 

stan Komisji   - 7 radnych 
 
obecnych   -  7 radnych 
 
nieobecnych   -  0 
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 44/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 265/2018 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 266/2018 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 267/2018,  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 268/2018. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na 
terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych – druk nr 264/2018 

7. 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 6 głosami za. 
 
Ad pkt 1-  Przyjęcie protokołu nr 44/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. 

 Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski poinformował, że protokół został 
przesłany radnym pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi? 

Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. protokół. 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  przyjęła powyższy protokół.   

 
Ad pkt 2- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji                       
                     kasyna  gry – druk nr 265/2018 

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 poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
265/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji                      
                      kasyna  gry – druk nr 266/2018 

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. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
266/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Ad pkt 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
                      kasyna gry – druk nr 267/2018 

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 poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
267/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
                      kasyna gry – druk nr 268/2018. 

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 poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
268/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , 2 głosach „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

 

Ad pkt 6 - Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
                    na terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
                     alkoholowych – druk nr 264/2018 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Zastępca Dyrektora Biura Promocji 
Zatrudnienia i Działalności Gospodarczej p. Marcin Derengowski. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
265/2018. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

Ad pkt 7 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

  W ramach spraw wniesionych radny p. Tomasz Głowacki zwrócił się z prośbą, aby na 
kolejnym posiedzeniu Komisja zajęła się problemem dotyczącym zakłócania porządku 
domowego przez klub LOKAL przy ul. Sienkiewicza 61A. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski zaproponował, aby Komisja na jednym 
z posiedzeń ponownie zajęła się problemem dotyczącym parkowania taksówek na ul. 
Piotrkowskiej. 
 
Radny p. Bogusław Hubert poprosił, aby przy okazji zajmowania się problemem zakłócania 
porządku i hałasu przy ul. Sienkiewicza, Komisja zapoznała się z wynikami działań Komisji 
Rozwoju i Działalności Gospodarcze w tej sprawie. 

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

1. Pismo mieszkanki z ul. Żeromskiego dotyczące nieodbierania połączenia 
telefonicznego przez osobę obsługującą numer alarmowy 986. 

2. Zestawienie zbiorcze potrzeb finansowych 14 Jednostek  OSP. 
3. Pismo mieszkańców dotyczące  spalania śmieci przy ul Żeromskiego. 

 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Kaczorowski podziękował za udział w obradach 
 i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
Joanna Kaźmierczyk  
                                                                  Andrzej Kaczorowski 
Sekretarz Komisji   
 
 
 
 


