
Protokół Nr 9/VI/2019 
 

posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 25 czerwca 2019 r.  

 
DPr-BRM-II.0012.8.7.2019 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   - 7 radnych 
 
obecnych   -  6  radnych 
 
nieobecnych -   1 radny. 
 
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. Tomasz Kacprzak 
 

       III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 7/VI/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.  
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia 
Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów 
powszechnych – druk BRM nr 192/2019. 

 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników – druk BRM 
nr 193/2019. 
 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał radnych, zaproszonych gości.  
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do prowadzenia obrad 
 i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.      
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Uwag nie zgłoszono.  
Porządek został przyjęty jednomyślnie 4 głosami za.  
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Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 7/VI/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.  
Protokół został przesłany radnym drogą elektroniczną. Radni nie wnieśli uwag do jego treści.  
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 7/VI/19 z dnia  
5 czerwca 2019 r.  
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, przy braku  głosów „przeciw ” i braku  głosów 
„wstrzymujących się” jednomyślnie przyjęła powyższy protokół.  

 
 
Ad pkt 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do 
przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do 
sądów powszechnych – druk BRM nr 192/2019. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
p. Grzegorz Szatiło. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do sądów powszechnych – druk BRM nr 192/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 
 
Ad pkt 3 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników – druk BRM nr 
193/2019. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
p. Grzegorz Szatiło. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na 
ławników do sądów powszechnych – druk BRM nr 193/2019. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła powyższy projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
     W ramach spraw wniesionych radny p. Kamil Deptuła zgłosił temat związany z lokalem, 
który mógłby pełnić rolę strażnicy dla   Ochotniczej Straży Pożarnej Retkinia. Komisja  
ustaliła, że na pierwszym posiedzeniu po wakacjach zajmie się powyższa sprawą.  

               Przewodniczący Komisji przedstawił sprawy, które wpłynęły do Komisji 
 i poinformował, że poniższe dokumenty zostały dostarczone członkom za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: 
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1. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w ramach służby ponadnormatywnej   
2. Wniosek mieszkańców dotyczący niszczenia elewacji budynku. 

 
Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.  

 
                                                                                                 Przewodniczący 
                                                                                        Komisji Ładu Społeczno-Prawnego 
 
 
                                                                                                    Tomasz Kacprzak 
Protokół sporządziła 
 
Joanna Kaźmierczyk                                                                
 
 
 


