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Protokół nr 61/VIII/2018  
 
                               posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji  - 9 radnych 

 
obecnych  - 9 radnych 

 
nieobecnych  - 0 radnych 

 
oraz zaproszeni goście. 

 
 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 
 
 

Przewodnicząca Komisji: radna p. Marta Grzeszczyk.  
 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
rozpatrzenia skargi p. … na działanie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej – 
druk BRM nr 131/2018.  

2. Przyjęcie protokołu nr 58 z dnia 7 czerwca 2018 roku, nr 59 z dnia 13 czerwca 2018 roku 
oraz nr 60 z dnia 28 czerwca 2018 roku z posiedzeń Komisji.  

3. Sprawy różne i wniesione.  

 

 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk powitała radnych i po stwierdzeniu 
quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzyła 
posiedzenie Komisji.  
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Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
 

 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia.  
 
 

 Ad pkt 1 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie rozpatrzenia skargi p. … na działanie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w 
Łodzi – druk BRM 131/2018.  

 

 

Radny p. Mateusz Walasek przedstawił zebranym radnym oraz zaproszonym gościom 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.  

 

Radny zaproponował, aby uznać skargę za bezzasadną.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej 
wymieniony projekt uchwały, który to Komisja 5 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – 
„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

 

 Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 58 z dnia 7 czerwca 2018 roku, nr 59 z dnia 
13 czerwca 2018 roku oraz nr 60 z dnia 28 czerwca 2018 roku z posiedzeń Komisji.  

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przypomniała, że projekty protokołów 
zostały przesłane radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. 
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego przewodnicząca poddała protokół nr 58 pod głosowanie, 
który to Komisja przyjęła jednogłośnie 5 głosami „za”. Protokół nr 59 również został przyjęty 
jednogłośnie 5 głosami „za”. Także protokół nr 60 Komisja zgodnie przyjęła 5 głosami „za”. 

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk zadecydowała, że wprowadzi jeszcze 
jeden punkt do porządku obrad posiedzenia:  
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Ad pkt 3 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. … na działanie Dyrektora Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 142/2018.  

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk przedstawiła zebranym radnym 
oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Grzeszczyk poddała pod głosowanie wyżej 
wymieniony projekt uchwały, który to Komisja 5 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – 
„wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy, przewodnicząca Komisji p. Marta 
Grzeszczyk podziękowała za udział w obradach i zamknęła posiedzenie Komisji.  

 
 

Protokół sporządziła:  
             

  Dorota Adamska  

 
 

 

 

 

 

 
 


