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Protokół nr 6 
z posiedzenia  

Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury 
 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 31maja 2019 r. 
 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................  

    - obecnych.................  

    - nieobecnych............  

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski 

 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów - BRM nr 168/2019.  

2. Sprawy różne i wniesione 
 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
1. Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski powitał radnych, zaproszonych gości 

i po stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście 

obecności) otworzył posiedzenie Komisji. Zaproponował wprowadzenie do porządku 

punkt dotyczącego przyjęcie protokołu z dnia 5 kwietnia 2019 oraz projektu uchwały 

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi – 

druk BRM nr 189/2019. 

Komisja w głosowaniu jednomyślnie przyjęły zaproponowane zmiany. 
 
Porządek posiedzenia po zmianach: 
 
1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przeprowadzenia kontroli 

przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 189/2019. 

2.  Przyjęcie protokoły z posiedzenia Komisji z dnia 5 kwietnia 2019 r. 



3.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w 

rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów - BRM nr 168/2019.  

4. Sprawy różne. 

Ad. pkt 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przeprowadzenia 

kontroli przez Komisj ę Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 189/2019. 

Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski przedstawił projekt uchwały, który stanowi załącznik do 

protokołu.  

Pytań nie zgłoszono, brak głosów w dyskusji.  

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 5 kwietnia 2019 r.  

Komisja w głosowaniu: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów 

przyjęła protokół nr 4/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

Ad. pkt. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów - BRM nr 168/2019. 

Pani Małgorzata Niewiadomska–Cudak Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi 

przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik do protokołu. 

Pytań nie zgłoszono, brak głosów w dyskusji.  

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Ad. 4. Sprawy różne. 

W sprawach różnych radna pani Karolina Kępka zwróciła uwagę, że należy zbadać, czy miejscowy 

plan pozwala na prowadzenie prac budowlanych przy ul. Kusocińskiego. 

Więcej pytań nie zgłoszono, na tym Przewodniczący zakończył posiedzenie.  

 

Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

Aneta Rabenda              Maciej Rakowski   

 

 

 



 

 
 


