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Protokół nr 64/VIII/2018  

 
                               posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 30 sierpnia 2018 r. w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji  - 8 radnych 

 
obecnych  - 8 radnych 

 
nieobecnych  - 0 radnych 

 
oraz zaproszeni goście. 

 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
 

Przewodniczący Komisji radny p. Jan Mędrzak.  
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie  
 skargi p. Elżbiety Leszczyńskiej i p. Andżeliki Jatczak na działanie Prezydenta Miasta 
 Łodzi – druk BRM nr 129/2018. 
 
2. Sprawy różne i wniesione. 

 
Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak powitał radnych, zaproszonych gości 

i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji.  

 
 

Ad pkt 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie rozpatrzenia skargi p. Elżbiety leszczyńskiej i p. Andżeliki Jatczak – 
druk BRM nr 129/2018, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
  

Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak przypomniał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 
27 sierpnia b.r przyjęła stanowisko uznania skargi p. Elżbiety Leszczyńskiej i p. Andżeliki 
Jatczak na działanie Prezydenta Miasta za bezzasadną i przygotowanie stosownego projektu 
i jego zaopiniowanie na kolejnym posiedzeniu. Projekt uchwały uznający skargę 
za bezzasadny przygotowała radna p. Anna Lucińska, natomiast projekt zaprezentował 
Przewodniczący – zgodnie z zał. nr 2. 
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Radni otrzymali materiał do skrytek i zapoznali się z przygotowanym projektem.  
 
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu uchwały, zatem p. J. Mędrzak projekt 
uchwały uznający skargę za bezzasadną druk BRM nr 129/2018 poddał pod głosowanie, 
który to Komisja przy 6 głosach ”za”, 2 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” – 
zaopiniowała pozytywnie.  
 

 

Ad pkt 2 - Sprawy różne i wniesione.  

 

 Nie zgłoszono żadnych spraw i wniosków. 

 
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. 
 

 
 

Protokół sporządziła:  
             

Małgorzata Gasik 

 

Sekretarz Komisji  

 


