Protokół Nr I/14
z I sesji Rady Miejskiej w Łodzi
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

I. Stan Rady:

40 radnych, obecnych – 40.

Lista obecności osób zaproszonych na sesję stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

Lista obecności radnych poniżej.
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II. Obrady rozpoczęły się o godz. 11.20.

III. Ustalenia.

Przed otwarciem sesji głos zabrał Komisarz Wyborczy w Łodzi p. Tomasz Szabelski, który
powiedział m.in. „Komisarz Wyborczy w Łodzi postanowieniem z 25 listopada 2014 r.
zwołał I sesję Rady Miejskiej w Łodzi VII kadencji w celu złożenia ślubowania przez
Państwa Radnych i Prezydenta Miasta oraz w celu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Łodzi. Witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystą sesję. Pani Prezydent
oraz Państwu Radnym gratuluję wyboru, życzę satysfakcji i sukcesów w pracy dla dobra
Miasta i jego mieszkańców. Jednocześnie, niech mi będzie wolno z tego miejsca podziękować
wszystkim osobom, które organizowały i przeprowadzały wybory samorządowe w Łodzi,
ustalały wyniki głosowania, w szczególności członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w
Łodzi oraz członkom Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Samorządowych. Jeszcze raz
gratuluję i dziękuję.” Następnie mówca poinformował, że stosownie do art. 20 ust. 2c ustawy
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,
pierwszą sesję nowo wybranej rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali.
Następnie przekazał prowadzenie obrad radnemu seniorowi p. Grzegorzowi Matuszakowi.
Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak powiedział: „Ponieważ
zdarzyło się tak, że urodziłem się najwcześniej ze wszystkich Państwa wybranych 16
listopada 2014 r. stąd moja obecność za stołem „Prezydialnym” i pełnienie funkcji radnego
seniora, któremu przypadł zaszczyt rozpoczęcia VII kadencji Rady Miejskiej i I sesji”.

Ad pkt 1 – Otwarcie sesji przez Radnego Seniora.

Radny senior, p. Grzegorz Matuszak po powitaniu i złożeniu radnym gratulacji z okazji
wyboru do Rady Miejskiej otworzył I sesję Rady Miejskiej VII kadencji. Poinformował, że
listę obecności podpisało 40 radnych i podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.
W dalszej kolejności odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz hejnał Miasta.

Ad pkt 2 – Wprowadzenie Sztandaru Miasta.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poprosił o wprowadzenie
Sztandaru Miasta.
W dalszej części prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak powitał
radnych i wszystkich gości uczestniczących w sesji, a w szczególności: senatorów RP
p. Macieja Grubskiego i p. Ryszarda Bonisławskiego, posłów na Sejm RP: p. Johna
Abrahama Godsona, p. Cezarego Grabarczyka, p. Dariusza Jońskiego, p. Elżbietę
Królikowską – Kińską, p. Iwonę Śledzińską-Katarasińską, Wojewodę Łódzkiego p. Jolantę
Chełmińską, Prezydenta Miasta elekta p. Hannę Zdanowską, wiceprezydentów Miasta:
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p. Agnieszkę Nowak, p. Marka Cieślaka i p. Krzysztofa Piątkowskiego, Komisarza
Wyborczego w Łodzi p. Tomasza Szabelskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Łodzi p. Grażynę Majerowską-Dudek, Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej p. Jacka Kępę wraz z członkami Komisji, wiceprzewodniczących Młodzieżowej
Rady Miejskiej: Michała Borowca i Wojciecha Rokickiego, przedstawicieli prasy, radia i
telewizji, dyrektorów wydziałów oraz przedstawicieli mieszkańców Miasta obecnych na sali
obrad oraz przysłuchujących się obradom za pośrednictwem Internetu.

Ad pkt 3 - Wręczenie radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
w Łodzi zaświadczeń o wyborze.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, p. Jacek Kępa powiedział: „W dniu 16
listopada br. Miejska Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory samorządowe. Jak one
przebiegały znakomicie Państwo wiedzą. Wybory, to nie tylko same głosowania i ustalenie
wyników wyborów, ale także przygotowanie do wyborów. Miejska Komisja Wyborcza
pracowała od końca września br. w składzie: zastępca przewodniczącego p. Mateusz
Radziszewski, członkowie Komisji: p. Anna Lubnauer, p. Anna Supady, p. Eryk Brandzel,
p. Michał Malinowski i p. Adam Pakulski. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie
wszystkim członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi za godną uznania pracę. Muszę
także podziękować członkom obwodowych komisji wyborczych, gdyż wbrew wszelkim
przeciwnościom zdali egzamin ze swojej pracy, a to jest ponad 3 000 wolontariuszy w Łodzi.
Zawsze składam podziękowania Miejskiemu Zespołowi ds. Wyborów Samorządowych, a w
tym roku te podziękowania są bardzo potrzebne, dlatego że to co zrobili członkowie
Miejskiego Zespołu było godne podziwu. Dzięki nim mogliśmy te wybory mimo wszystko
przeprowadzić sprawnie. Oczywiście podziękowania składam na ręce Przewodniczącej
Zespołu p. Katarzyny Korowczyk. Proszę, żeby Państwa nie zwiodła Jej delikatna postura,
dlatego że jest to kobieta z żelaza, która kolejny raz udowodniła, że bez Niej wyborów w tym
Mieście nie ma. Na koniec chciałbym wyrazić specjalne podziękowania dla Państwowej
Komisji Wyborczej, gdyż to jej działania spowodowały, że mogliśmy wykazać się w
ekstremalnie trudnych warunkach. Za chwilę wręczę Państwu zaświadczenia świadczące o
tym, że zostaliście Państwo powołani na radnych. Poproszę przewodniczącą Miejskiego
Zespołu ds. Wyborów Samorządowych p. Katarzynę Korowczyk o wyczytywanie imion i
nazwisk radnych”. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył radnym
Rady Miejskiej zaświadczenia o wyborze.
Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak powiedział: „Pragnę
zadedykować sobie oraz wszystkim Radnym pewną myśl, która niech towarzyszy nam
podczas całej VII kadencji. Myśl ta została wyrażona w inskrypcji na tablicy w ratuszu w
Ratyzbonie kilkaset lat temu, a brzmi ona następująco: „Rajco, co urząd swój pełniąc
wchodzisz do Ratusza pozostaw za drzwiami afekty, które przystoją jeno prywatnym osobom:
gniew, przemoc, przyjaźń, pochlebstwo, nienawiść. Oblecz się w cnoty osoby publicznej.
Albowiem tak jak wobec innych ty postąpić zechcesz, sprawiedliwie, albo niesprawiedliwie,
tak i ciebie boski wyrok czeka i jemu będziesz poddany”.
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Ad pkt 4 – Ślubowanie radnych.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że zgodnie z
art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ - przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni
składają ślubowanie. Zgodnie z art. 23a ust. 2 cytowanej ustawy samorządowej ślubowanie
odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i
wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi
dopomóż Bóg”. W celu przeprowadzenia tego doniosłego aktu ślubowania poprosił
najmłodszego spośród radnych p. Łukasza Rzepeckiego o zajęcie miejsca na mównicy i po
odczytaniu roty ślubowania odczytywanie nazwisk radnych.
Następnie prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak odczytał tekst roty
ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”.
Wyczytani zgodnie z listą obecności przez najmłodszego radnego p. Łukasza Rzepeckiego
radni złożyli ślubowanie.
Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że wszyscy
radni w liczbie 40 przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie. Tym
samym Rada Miejska w Łodzi rozpoczęła działalność i może podejmować uchwały.
Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak ogłosił 3 minutową przerwę w
obradach w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Po przerwie prowadzenie obrad wznowił radny senior p. Grzegorz Matuszak.

Ad pkt 5 – Wręczenie Prezydentowi Miasta Łodzi elektowi przez Przewodniczącego
Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi zaświadczenia o wyborze.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że stosownie do
art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ objęcie obowiązków przez prezydenta następuje z
chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Przed ślubowaniem poprosił
przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi p. Jacka Kępę o wręczenie
Prezydentowi Miasta Łodzi elektowi Hannie Zdanowskiej zaświadczenia o wyborze.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Łodzi p. Jacek Kępa powiedział: „W
imieniu Komisji stwierdzam, że pierwszy raz w wyborach samorządowych wybraliśmy w
pierwszej turze nowego Prezydenta Miasta. Prezydentem Miasta Łodzi została p. Hanna
Elżbieta Zdanowska, której jak też wszystkim członkom nowej Rady życzę skutecznej i
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dobrej roboty dla dobra naszego Miasta”. Następnie wręczył Prezydentowi Miasta Łodzi
elektowi Hannie Zdanowskiej zaświadczenia o wyborze.
Ad pkt 6 – Ślubowanie Prezydenta Miasta elekta.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poprosił o złożenie przez
Prezydenta Miasta elekta wobec Rady Miejskiej w Łodzi ślubowania.
Prezydent Miasta Łodzi p. Hanna Zdanowska odczytała ślubowanie następującej treści
„Obejmując urząd Prezydenta Miasta Łodzi, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców Miasta. Tak mi dopomóż Bóg”. Podpisany tekst ślubowania stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak stwierdził, że
Prezydent Miasta Łodzi p. Hanna Zdanowska złożyła uroczyste ślubowanie i tym samym
objęła swoje obowiązki.

Ad pkt 7 - Wystąpienie Prezydenta Miasta Łodzi.

Głos zabrała prezydent Miasta Łodzi p. Hanna Zdanowska, która powiedziała: „Dwa
tygodnie temu mieszkańcy Łodzi dali nam wszystkim jasny sygnał, że chcą kontynuacji,
stabilizacji, zrównoważonego rozwoju. Łodzianie odrzucili pesymistyczną wizję przyszłości.
Pokazali, że kochają Łódź, że chcą i doceniają te zmiany, które w naszym Mieście w tej
chwili następują. Chcą budować nową, lepszą Łódź. Tak duże poparcie dla mnie, to olbrzymi
zaszczyt, ale dla nas wszystkich wynik głosowania, to olbrzymie zobowiązanie. Musimy teraz
prawidłowo odczytać intencje mieszkańców i zrobić to, czego od nas oczekują. Dlatego w
imieniu zdecydowanej większości łodzian, mam w tym wyjątkowym dniu olbrzymią prośbę
do wszystkich Państwa - skończmy raz na zawsze na tej sali z polityką. Nie mamy się już o
co kłócić. Przed nami cztery najważniejsze lata - rewitalizacja, dojazdy do autostrad, budżet
obywatelski i małe projekty inwestycyjne na osiedlach. To jest to, co obiecywaliśmy wszyscy
w trakcie naszej kampanii na rzecz naszego Miasta. Wszystkim nam powinno zależeć,
żebyśmy zakończyli przebudowę dworca Łódź-Fabryczna, żebyśmy zakończyli i
przeprowadzili inwestycje drogowe wokół Nowego Centrum, czy dokończyli budowę trasy
W-Z. Nie ma chyba na tej sali, chcę w to wierzyć, nikogo, kto byłby przeciwny, żeby wydać
prawie 4 000 000 000 zł dotacji unijnych na zmianę jakości życia w naszym Mieście, na 21
kluczowych projektów, które już teraz znalazły się w kontrakcie dla naszego regionu. W
trakcie kampanii wyborczej, również i na tej sali padło wiele niemiłych, często
niepotrzebnych i niesprawiedliwych słów pod moim adresem. W tym momencie zapominam
o tym. Łodzi w tej chwili potrzeba pokoju, rozwagi i stabilizacji, potrzeba zgody. Tego
oczekują wszyscy mieszkańcy naszego Miasta. Możemy razem zmieniać i przebudowywać
Łódź. Każdego dnia Łódź stać na wielki sukces. Obiecuję, że z chęcią się z Państwem tym
sukcesem będę dzieliła. Liczę na merytoryczne i uczciwe debaty. Chciałabym wychodzić z
sesji uzbrojona o nowe argumenty, nową wiedzę i nowe spojrzenie na szereg spraw. Proszę
Was o to, żeby jeżeli krytykujecie, to podpowiadajcie konstruktywne rozwiązania, jeżeli
kontrolujecie, to nie sabotujcie kluczowych projektów dla Miasta, bądźcie sceptyczni, ale nie
straszcie łodzian. Mam też nadzieję, że będziemy zawsze stali po stronie interesu
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mieszkańców naszego Miasta, czyli nas wszystkich. Cztery lata temu byliśmy niemal w
jednym szeregu z Radomiem. Teraz prześcigamy Wrocław. Obiecuję Wam, że te cztery lata
będą dla Łodzi naprawdę kluczowymi i takimi, które zmienią bieg historii naszego Miasta.
Dlatego mam nadzieję, że w tym biegu wszyscy będziemy biegli w jedną stronę i o to
serdecznie wszystkich Państwa proszę i do tego zachęcam. Gratuluję raz jeszcze wszystkim
Radnym wyboru i życzę, żeby to były dobre cztery lata dla naszego samorządu. Życzę Wam,
żebyśmy jak najczęściej, chociaż teraz jesteśmy chwilowo zadumani, myślimy nad tym, jak
będą wyglądały te cztery lata, spoglądali na twarze mijanych nas gdzieś na ulicy, czy na
spotkaniach łodzian. Zobaczcie, jakim doskonałym barometrem jest pojawiający się na ich
twarzach uśmiech. Ja to czułam w trakcie kampanii. Wiedziałam, że dzięki temu będzie ten
bardzo dobry wynik, pierwszy w historii samorządu, wyboru w pierwszej turze. Chodząc po
ulicach naszego Miasta, kontaktując się i będąc bardzo blisko mieszkańców każdego dnia
czułam wsparcie i czułam, że taki może być wynik. Czułam, kiedy widziałam, jak z
zasępionej, smutnej twarzy zaczynał rozbłyskiwać uśmiech. Życzę Wam, żebyśmy z takim
uśmiechem spotykali się jak najczęściej, nie tylko ja, jako Prezydent Miasta, ale również
Państwo, bo to znaczy, że Łódź płynie w dobrym kierunku. Wszystkiego dobrego”.

W dalszej kolejności złożono gratulacje nowo wybranej prezydent Miasta Łodzi p. Hannie
Zdanowskiej.

Ad pkt 8 - Wyprowadzenie Sztandaru Miasta.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poprosił o wyprowadzenie
Sztandaru Miasta Łodzi.

Ad pkt 9 – Wyznaczenie sekretarzy obrad.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że zgodnie z
§ 6 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi wyznacza się spośród radnych kierując
się porządkiem alfabetycznym – odrębnie dla każdej sesji dwóch sekretarzy obrad. Zadaniem
sekretarzy jest techniczna pomoc w prowadzeniu obrad oraz obliczanie głosowań jawnych.
W związku z powyższym na sekretarzy obrad prowadzący obrady – radny senior,
p. Grzegorz Matuszak wyznaczył radne:
p. Elżbietę Bartczak,
p. Małgorzatę Bartosiak.
Następnie prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że od
następnej sesji Rady Miejskiej zostanie wykorzystany elektroniczny system do głosowania.
Radnych, którzy chcieliby wysłuchać dodatkowych informacji nt. technicznej obsługi
urządzenia do głosowania, poprosił o zgłaszanie się przed kolejną sesją do pracowników
Biura Rady Miejskiej celem uzyskania stosownych wyjaśnień.
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Ad pkt 10 – Propozycje zmian w porządku obrad.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że wraz z
zawiadomieniem o zwołaniu sesji Rady Miejskiej doręczony został Państwu Radnym
porządek obrad stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 20
ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady /w naszym przypadku 21
głosów/. Obecnie w związku z § 9 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej przystąpiono do
zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz wniosków o charakterze formalnym.
Nikt nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad.
Porządek obrad po zmianach podczas całej sesji stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

Ad pkt 11 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że zgodnie z
§ 6 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej, Rada może powołać – odrębnie na każdej sesji –
komisję uchwał i wniosków. Kandydatów do Komisji wskazuje prowadzący obrady na
podstawie rekomendacji z poszczególnych klubów radnych, które mają obowiązek
wytypować swoich przedstawicieli lub też spośród radnych nie należących do klubów, którzy
zgłosili się do tej pracy.
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, p. Mateusz Walasek zgłosił
kandydaturę radnego p. Adama Wieczorka.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, p. Marek Michalik zgłosił
kandydaturę radnego p. Tomasza Głowackiego.
Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłosił kandydaturę
radnego p. Sylwestra Pawłowskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków.
Następnie wobec braku innych propozycji prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz
Matuszak poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków.
Przy 40 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
p. Tomasz Głowacki,
p. Sylwester Pawłowski,
p. Adam Wieczorek.
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Ad pkt 12 – Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak poinformował, że art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami/ stanowi, iż wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących
następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Miasta Łodzi „w oddzielnych
głosowaniach Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz trzech
wiceprzewodniczących. Kandydatów zgłaszają radni”. § 7 ust. 2 Statutu Miasta Łodzi
stanowi, że jeżeli głosowanie nie doprowadzi do wyboru, przeprowadza się ponowne
głosowanie, a w razie potrzeby i dalsze, przy czym w każdym następnym głosowaniu
wyklucza się kolejno tego z kandydatów, który w poprzednim uzyskał najmniejszą liczbę
głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów –
wyklucza się ich wszystkich od wyboru. Jeżeli jednak jeden z kandydatów uzyska zwykłą
większość, a wszyscy pozostali kandydaci otrzymają po równej liczbie głosów, dodatkowe
głosowanie zadecyduje o tym, który z kandydatów mających równą liczbę głosów przejdzie
do następnej tury /§ 7 ust. 3/.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w
Łodzi.
Przewodniczący Klubu Radnych PO, p. Mateusz Walasek w pierwszej kolejności złożył
wszystkim gratulacje z okazji wyboru. Następnie zarekomendował kandydaturę radnego
p. Tomasza Kacprzaka na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. Ponadto
przedstawił krótką charakterystykę kandydata mówiąc: „Tomasz Kacprzak jest radnym, który
najdłużej w historii łódzkiej Rady Miejskiej pełnił funkcję przewodniczącego Rady, gdyż
pełnił ją częściowo już w kadencji V, pełnił ją też przez znaczną część kadencji VI. Jest
radnym bardzo doświadczonym na tej funkcji. Pewne wydarzenia, które nastąpiły w końcu
ubiegłej kadencji spowodowały, że przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi był ktoś inny
przez jakiś czas. Tego, kto zamienił p. Tomasza Kacprzaka nie ma już pomiędzy nami na tej
sali. Jednak nie chodzi o to, żeby rozpatrywać przeszłość, chociaż pewne okoliczności
odwołania też są dosyć pouczające, ale tak jak Pani Prezydent powiedziała – myślę, że jest
ważne nowe otwarcie. Ważne jest nowe otwarcie przez kogoś, kto jest po pierwsze wskazany
przez największy Klub, który ma poparcie, który swoją wieloletnią pracą na funkcji
przewodniczącego udowodnił, że potrafi Radą pokierować, że potrafi reprezentować Radę i
interesy różnych Radnych, nie tylko swojego Klubu, który również zawodowo jest
przygotowany do pełnienia tej funkcji, gdyż z racji wykształcenia radny p. Tomasz Kacprzak
jest prawnikiem. Dzięki doświadczeniom w instytucjach publicznych samorządowych jest
osobą, która zna tę tematykę. Myślę, że będzie dobrym przewodniczącym Rady, tak jak to
pokazał w poprzednich latach. Bardzo serdecznie zwracam się z prośbą o głosowanie na
radnego p. Tomasza Kacprzaka, jako przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi”.
Innych zgłoszeń nie było.
Radny p. Tomasz Kacprzak wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie powiedział:
„Myślę, że wszystkim zależy na tym, aby sesje trwały krótko i były prowadzone sprawnie.
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Jeśli Państwo obdarzycie mnie zaufaniem, to postaram się, abyśmy sprawnie procedowali.
Wielu z Państwa mnie poznało w naszej dotychczasowej współpracy samorządowej, z
wieloma dzisiaj widzimy się pierwszy raz. Myślę, że Państwo bardzo dobrze mnie poznacie i
przekonacie się, że jestem człowiekiem kompromisu. Będę szukał w pracach Rady Miejskiej
kompromisu, bo tak jak ślubowaliśmy najważniejsze dla nas jest dobro Łodzi i jej
mieszkańców. To zawsze mi przyświecało w mojej pracy samorządowej. Chciałbym to
realizować wspólnie z Państwem. Przed nami cztery lata, duże zadania – rewitalizacja,
transport zbiorowy, inwestycje na osiedlach, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. To są pewne hasła, ale są one istotne dla nas, jak i dla mieszkańców Łodzi.
Mam nadzieję, że mimo to, że się różnimy, że mamy różne poglądy i z pewnością
wielokrotnie na tej sali będziemy się spierać, to łączyć nas będzie jedno – miłość do Łodzi i
rozwiązywanie problemów łodzian. Dlatego liczę na merytoryczną dyskusję. Zapraszam
wszystkich Państwa do współpracy”.

Przewodniczący Klubu Radnych PiS, p. Marek Michalik poprosił o 15 minut przerwy.

Prowadzący obrady – radny senior, p. Grzegorz Matuszak ogłosił przerwę w obradach do
godz. 12,35.

Prowadzący obrady – radny senior p. Grzegorz Matuszak wznowił obrady po przerwie.
Następnie zaproponował powołanie trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Wobec braku innych
zgłoszeń poddał propozycję pod głosowanie.
Przy 37 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska zdecydowała o powołaniu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru
przewodniczącego Rady Miejskiej.

W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Klubu Radnych PO p. Mateusz Walasek zaproponował do składu
Komisji Skrutacyjnej radnego p. Bartosza Domaszewicza.
Przewodniczący Klubu Radnych PiS p. Marek Michalik zaproponował do składu Komisji
Skrutacyjnej radnego p. Sebastiana Bulaka.
Przewodniczący Klubu Radnych SLD p. Tomasz Trela zaproponował do składu Komisji
Skrutacyjnej radnego p. Macieja Rakowskiego.
Następnie wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady – radny senior p. Grzegorz Matuszak poddał pod głosowanie
propozycję powołania Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie.
Przy 40 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska powołała Komisję Skrutacyjną w celu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej
w następującym składzie:
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1/ p. Sebastian Bulak,
2/ p. Bartosz Domaszewicz,
3/ p. Maciej Rakowski.

Następnie prowadzący obrady – radny senior p. Grzegorz Matuszak ogłosił 5 minutową
przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania
kart do głosowania.
Po przerwie obrady wznowił radny senior p. Grzegorz Matuszak.

Głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny p. Maciej Rakowski, który
poinformował, iż karty do głosowania tajnego zostały przygotowane według wzoru
ustalonego w § 2 załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi. Ponadto
przedstawił następujący sposób głosownia: głosujący pod rygorem nieważności głosu wyraża
swe stanowisko stawiając znak „X” tylko w jednej kratce przy nazwisku kandydata.
Następnie odczytał listę radnych a członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do
głosowania.
W dalszej kolejności radni dokonali aktu głosowania wrzucając karty do urny.
Po czym prowadzący obrady, radny senior p. Grzegorz Matuszak ogłosił 5 minutową
przerwę w obradach w celu podliczenia głosów.
Po przerwie obrady wznowił prowadzący obrady, radny senior p. Grzegorz Matuszak.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Maciej Rakowski, który
odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dotyczący wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej
w Łodzi, stanowiący załącznik nr 4 do protokółu. Poinformował, że w wyniku tajnego
głosowania przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany p. Tomasz Kacprzak
otrzymując 40 głosów „tak”, brak głosów „nie” oraz „wstrzymujących się”.

Wobec powyższego prowadzący obrady, radny senior p. Grzegorz Matuszak przedstawił
uchwałę Nr I/1/14 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, której
treść stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in.: „Chciałbym
bardzo serdecznie podziękować za ogromne zaufanie. Mam nadzieję, że Państwa nie zawiodę
i razem będziemy pracować skutecznie i szybko”.

Ad pkt 13 - Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi prowadzenia
sesji od Radnego Seniora.
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Prowadzący obrady, radny senior p. Grzegorz Matuszak przekazał dalsze prowadzenie
I sesji VII kadencji Rady Miejskiej nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej
p. Tomaszowi Kacprzakowi.

Ad pkt 14 - Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łodzi.

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poinformował, że art. 19 ust. l
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż wybór
wiceprzewodniczących następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 7 ust. l Statutu Miasta Łodzi „w oddzielnych głosowaniach, Rada wybiera ze
swego grona trzech wiceprzewodniczących. Kandydatów zgłaszają radni”, § 7 ust. 2 Statutu
Miasta Łodzi stanowi, że „jeżeli głosowanie nie doprowadzi do wyboru, przeprowadza się
ponowne głosowanie, a w razie potrzeby i dalsze, przy czym w każdym następnym
głosowaniu wyklucza się kolejno tego z kandydatów, który w poprzednim uzyskał
najmniejszą liczbę głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska tę samą najmniejszą
liczbę głosów – wyklucza się ich wszystkich od wyboru. Jeżeli jednak jeden z kandydatów
uzyska zwykłą większość, a wszyscy pozostali kandydaci otrzymają po równej liczbie
głosów, dodatkowe głosowanie zadecyduje o tym, który z kandydatów mających równą liczbę
głosów przejdzie do następnej tury” /§ 7 ust. 3/.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Łodzi:

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej p. Mateusz Walasek
w imieniu Klubu zgłosił na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej kandydaturę
radnego p. Pawła Bliźniuka. Poinformował, że kandydat na funkcję wiceprzewodniczącego
jest radnym drugą kadencję. W wyborach w roku bieżącym uzyskał najlepszy wynik spośród
wszystkich radnych, jeżeli chodzi o liczbę uzyskanych głosów. Pracował w poprzedniej
kadencji jako przewodniczący Komisji Statutowej. Doświadczenie radnego p. P. Bliźniuka
będzie bardzo pomocne w „Prezydium” Rady Miejskiej.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości radny p. Marek Michalik
zaproponował na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radnego p. Krzysztofa
Stasiaka, radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej poprzedniej kadencji - sprawnego
wiceprzewodniczącego, który dobrze prowadził i organizował pracę radnych.
Przewodniczący Klubu Radnych SLD radny p. Tomasz Trela zgłosił na funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radną p. Małgorzatę Niewiadomską – Cudak,
radną trzech kadencji a obecnie będzie czwartej. Doświadczonego samorządowca i eksperta
z dziedziny edukacji, bardzo ściśle współpracujacą ze środowiskami kobiecymi z Łodzi,
województwa oraz i kraju.

Radni zgłoszeni na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: p. Małgorzata
Niewiadomska - Cudak, p. Paweł Bliźniuk oraz p. Krzysztof Stasiak wyrazili zgodę
kandydowania na tę funkcję.
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W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz
Kacprzak zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie, po czym
poddał propozycję pod głosowanie.
Przy 39 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska zdecydowała o powołaniu trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej:
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej p. Mateusz Walasek zgłosił
kandydaturę radnego p. Bartosza Domaszewicza.
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych PiS p. Marek Michalik zgłosił kandydaturę radnego
p. Sebastiana Bulaka.
Przewodniczący Klubu Radnych SLD p. Tomasz Trela zgłosił kandydaturę radnego
p. Macieja Rakowskiego.

Kandydaci zgłoszeni Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Wobec powyższego prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz
Kacprzak poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym
składzie.
Przy 40 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1/ p. Sebastian Bulak,
2/ p. Bartosz Domaszewicz,
3/ p. Maciej Rakowski.
Następnie przystąpiono do prezentacji
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

kandydatów

zgłoszonych

na

funkcję

Radny, p. Paweł Bliźniuk powiedział m.in.: „Chciałbym podziękować łodzianom, którzy
zaufali i oddali na mnie swój głos. Zrobię wszystko w obecnej kadencji, aby w następnych
wyborach jeszcze większa ilość osób „na mnie postawiła”.
Radny p. Krzysztof Stasiak powiedział m.in.: „Chciałbym wszystkim radnym oraz Pani
Prezydent pogratulować wyboru i zaufania, jakim obdarzyli nas łodzianie a także członkom
Klubu za okazane zaufanie i delegowanie do Prezydium Rady Miejskiej”.
Radna, p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak powiedziała m.in.: „Chciałabym
podziękować Klubowi Radnych SLD za obdarzenie zaufaniem oraz desygnowanie na funkcję
wiceprzewodniczącej Rady. Po raz czwarty mogę sprawować mandat radnego. Za zaufanie
otrzymane od mieszkańców bardzo dziękuję. Chciałabym również pogratulować wyboru
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wszystkim Państwu Radnym oraz Pani Prezydent. Będę jedyną kobietą w Prezydium Rady
i myślę, że właśnie to spowoduje, że współpraca będzie układała się dobrze i spokojnie”.

Wobec braku pytań do kandydatów, głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
p. Maciej Rakowski, który przedstawił kartę do głosowania w sprawie wyboru
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej według wzoru ustalonego w § 2 załącznika nr 1 do
Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi. Ponadto przedstawił sposób głosowania tajnego:
głosujący wyraża swe stanowisko stawiając znak „X” tylko w jednej kratce przy nazwisku
każdego kandydata.
Następnie odczytał listę radnych a członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do
głosowania.
W dalszej kolejności radni dokonali aktu głosowania wrzucając karty do urny.

Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił
5 minutową przerwę w obradach w celu podliczenia głosów.
Po przerwie obrady wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Maciej Rakowski, który
odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dotyczący wyboru wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Łodzi, stanowiący załącznik nr 6 do protokółu. Poinformował, że w wyniku
tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali wybrani:
1/ p. Paweł Bliźniuk – otrzymując: 39 głosów „tak”, brak głosów „przeciw” oraz
„wstrzymujących się”,
2/ p. Małgorzata Niewiadomska - Cudak – otrzymując: 38 głosów „tak”, brak głosów
„przeciw” oraz 1 głos „wstrzymujący się”,
3/ p. Krzysztof Stasiak – otrzymując: 38 głosów „tak”, brak głosów „przeciw” oraz 1 głos
„wstrzymujący się”.

Wobec powyższego prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz
Kacprzak przedstawił uchwałę Nr I/2/14 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Łodzi, której treść stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad pkt 15 – Interpelacje i zapytania pisemne.

Zgodnie z § 32 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi stanowiącego załącznik nr 7 do
Statutu Miasta interpelacje do Prezydenta Miasta zgłasza się na piśmie z pośrednictwem
przewodniczącego rady. Stosownie do § 33 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi
zapytania do przewodniczącego rady mogą być skierowane w formie pisemnej lub ustnej.
Radny p. Mateusz Walasek złożył do Prezydenta Miasta (bez odczytywania) 2 interpelacje.
Pierwszą dot. integracji kursów miejskiego transportu zbiorowego z rozkładem kolejowym,
której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Drugą w sprawie zakupów
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biletów lotniczych na potrzeby UMŁ i jednostek podległych z wykorzystaniem połączeń
z łódzkiego lotniska, której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił przerwę
w obradach, zapraszając do stołu prezydialnego przewodniczących Klubów Radnych.
Po przerwie obrady wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak, po
czym ogłosił 45 minutową przerwę w obradach do godz. 14,15.

Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział: „Przygotowałem
projekty uchwał w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej. Chciałbym, aby Rada Miejska
w jak najszybszym czasie przystąpiła do pracy w pełnym zakresie, a do tego potrzebne jest
powołanie komisji. Na kolejnej sesji powołamy przewodniczących Komisji Rewizyjnej i
Inwentaryzacyjnej. Ważne jest, abyśmy powołali składy komisji, aby do następnej sesji
komisje mogły się ukonstytuować. Zgłaszam wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad w punkcie 16a projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 198/2014”.
Radny p. Marek Michalik zgłosił kontrwniosek mówiąc: „Chciałbym nawiązać do
uzgodnień, które toczyły się i poinformować, że źle się to zaczęło układać na początek. W imię
nowego początku i kadencji Rady zdecydowaliśmy się poprzeć kandydaturę Pana T.
Kacprzaka na przewodniczącego Rady Miejskiej zapominając o sprawach, które kiedyś miały
miejsce. Rozumieliśmy to tak, że mamy do czynienia z nową sytuacją, w związku z tym
zapominamy trochę o starych rzeczach, a w imię dobra Miasta zaczynamy wszystko od
początku. Są nowi radni. Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się, że radni PiS nie mogą objąć
w Radzie Miejskiej następujących komisji: Komisji Edukacji, Komisji Finansów, Budżetu i
Polityki Podatkowej, Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Komisji Jednostek
Pomocniczych, Komisji Kultury, Komisji Ładu Społeczno-Prawnego, Komisji Ochrony
Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej, Komisji
Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Komisji Rozwoju i
Działalności Gospodarczej, Komisji Sportu i Rekreacji. Koalicja podzieliła między siebie
komisje i żadnej z wymienionych komisji, które są ważne, PiS nie ma prawa przejąć.
Odmówiliście nam Państwo tego prawa w ramach negocjacji. To nie jest partnerstwo w
budowaniu zasad funkcjonowania Rady Miejskiej. Budujecie nadreprezentację SLD. Nie mam
nic przeciwko temu. Domagamy się tylko, żeby kilka ważnych komisji w Radzie mogło być
też kierowane przez PiS”.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział: „Dziś zgłoście
kandydatów na członków komisji. Chciałbym, żebyśmy dziś wyłonili komisje. Zapraszam
przewodniczących Klubów w środę na 11.00 na spotkanie z Prezydium Rady Miejskiej.
Wspólnie porozmawiamy o porządku obrad na sesję 10 grudnia. Na spotkaniu Konwentu
będziemy mogli omówić te sprawy. Dziś najważniejsze jest to, abyśmy powołali składy
osobowe komisji. W ciągu najbliższych 10 dni komisje te będą się zbierały i wybierały
przewodniczących. Parytet będzie zachowany. Wszystkie Kluby obejmą przewodnictwo we
właściwej liczbie komisji. Dla Klubu PiS będzie to 5 komisji i wierzę, że tak będzie”.
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Radny p. Tomasz Trela powiedział: „Do radnego z tak dużym stażem i doświadczeniem
wypada powiedzieć kilka słów. To nie na żadnym spotkaniu ustala się i wybiera się
przewodniczących komisji. Aby wybrać przewodniczącego, to najpierw trzeba zapisać tam
radnych, którzy muszą indywidualnie złożyć akces do pracy w danej komisji i dopiero później
ze składu komisji wybiera się przewodniczego i wiceprzewodniczących. Obaj Panowie dobrze
rozpoczęliście, ale sesja się nie skończyła, a już próbujecie sesję źle zakończyć. Apeluję, aby
dziś wypełnić ostatni element porządku obrad. Dopisać się do komisji, w których chcecie
pracować, a później dopiero będziemy wybierać przewodniczących. W gabinetowych
spotkaniach takich decyzji się nie podejmuje. Dokończmy powoływanie komisji i zakończmy
sesję w dobrej atmosferze”.
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 16a projektu
uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr
198/2014.
Przy 38 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16a – Powołanie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM
nr 198/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ Małgorzata Bartosiak,
2/ p. Waldemar Buda,
3/ p. Bartłomiej Dyba-Bojarski,
4/ p. Tomasz Głowacki,
5/ p. Andrzej Kaczorowski,
6/ p. Karolina Kępka,
7/ p. Sylwester Pawłowski,
8/ p. Mariusz Przybyła
9/ p. Rafał Reszpondek,
10/ p. Tomasz Trela,
11/ p. Marcin Zalewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 198/2014.
Przy 37 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/3/14 w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady
Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

18

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16b projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Budżetu i Polityki
Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 199/2014.
Przy 38 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16b – Powołanie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 199/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ Bartosz Domaszewicz,
2/ p. Radosław Marzec,
3/ p. Małgorzata Matuszewska,
4/ p. Marek Michalik,
5/ p. Urszula Niziołek-Janiak,
6/ p. Rafał Reszpondek,
7/ p. Łukasz Rzepecki,
8/ p. Władysław Skwarka,
9/ p. Włodzimierz Tomaszewski,
10/ p. Tomasz Trela,
11/ p. Adam Wieczorek,
12/ p. Marcin Zalewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 199/2014.
Przy 38 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/4/14 w sprawie powołania Komisji Finansów, Budżetu i
Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16c projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 200/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.
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Ad pkt 16c – Powołanie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 200/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Elżbieta Bartczak,
2/ p. Waldemar Buda,
3/ p. Kamil Deptuła,
4/ p. Małgorzata Matuszewska,
5/ p. Jan Mędrzak,
6/ p. Paulina Setnik,
7/ p. Władysław Skwarka,
8/ p. Włodzimierz Tomaszewski,
9/ p. Adam Wieczorek”.

Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 200/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/5/14 w sprawie powołania Komisji Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 12
do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16d projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 202/2014.
Przy 35 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16d – Powołanie Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w
Łodzi – druk BRM nr 202/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Elżbieta Bartczak,
2/ p. Tomasz Głowacki,
3/ p. Urszula Niziołek-Janiak,
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4/ p. Tomasz Trela,
5/ p. Mateusz Walasek,
6/ p. Marcin Zalewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 202/2014.
Przy 35 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/6/14 w sprawie powołania Komisji Jednostek
Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16e projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi
– druk BRM nr 203/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16e – Powołanie Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr
203/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Elżbieta Bartczak,
2/ p. Joanna Budzińska,
3/ p. Bartosz Domaszewicz,
4/ p. Bartłomiej Dyba-Bojarski,
5/ p. Kamil Jeziorski,
6/ p. Karolina Kępka,
7/ p. Grzegorz Matuszak,
8/ p. Małgorzata Matuszewska,
9/ p. Sylwester Pawłowski,
10/ p. Maciej Rakowski,
11/ p. Włodzimierz Tomaszewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 203/2014.
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Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/7/14 w sprawie powołania Komisji Kultury Rady
Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16f projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 204/2014.
Przy 35 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16f – Powołanie Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi –
druk BRM nr 204/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Elżbieta Bartczak,
2/ p. Waldemar Buda,
3/ p. Joanna Budzińska,
4/ p. Tomasz Głowacki,
5/ p. Bogusław Hubert,
6/ p. Kamil Jeziorski,
7/ p. Andrzej Kaczorowski,
8/ p. Łukasz Magin,
9/ p. Radosław Marzec,
10/ p. Grzegorz Matuszak,
11/ p. Jan Mędrzak,
12/ p. Urszula Niziołek-Janiak,
13/ p. Maciej Rakowski,
14/ p. Adam Wieczorek”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 204/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/8/14 w sprawie powołania Komisji Ładu SpołecznoPrawnego Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16g projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń Rady
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 205/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16g – Powołanie Komisji Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej w Łodzi – druk
BRM nr 205/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Sebastian Bulak,
2/ p. Kamil Deptuła,
3/ p. Bogusław Hubert,
4/ p. Grzegorz Matuszak,
5/ p. Jan Mędrzak,
6/ p. Sylwester Pawłowski,
7/ p. Mariusz Przybyła,
8/ p. Łukasz Rzepecki,
9/ p. Paulina Setnik,
10/ p. Marcin Zalewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 205/2014.
Przy 35 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/9/14 w sprawie powołania Komisji Nagród i Odznaczeń
Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16h projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony i Kształtowania
Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 206/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.
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Ad pkt 16h – Powołanie Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w
Łodzi – druk BRM nr 206/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Waldemar Buda,
2/ p. Sebastian Bulak,
3/ p. Bartłomiej Dyba-Bojarski,
4/ p. Tomasz Głowacki,
5/ p. Kamil Jeziorski,
6/ p. Andrzej Kaczorowski,
7/ p. Łukasz Magin,
8/ p. Monika Malinowska-Olszowy,
9/ p. Rafał Markwant,
10/ p. Radosław Marzec,
11/ p. Marek Michalik,
12/ p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka,
13/ p. Mariusz Przybyła,
14/ p. Łukasz Rzepecki,
15/ p. Włodzimierz Tomaszewski,
16/ p. Mateusz Walasek,
17/ p. Marcin Zalewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 206/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/10/14 w sprawie powołania Komisji Ochrony i
Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 17
do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16i projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 207/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.
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Ad pkt 16i – Powołanie Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w
Łodzi – druk BRM nr 207/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Joanna Budzińska,
2/ p. Tomasz Głowacki,
3/ p. Bogusław Hubert,
4/ p. Andrzej Kaczorowski,
5/ p. Małgorzata Matuszewska,
6/ p. Jan Mędrzak,
7/ p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka,
8/ p. Urszula Niziołek-Janiak,
9/ p. Paulina Setnik,
10/ p. Władysław Skwarka,
11/ p. Adam Wieczorek,
12/ p. Marcin Zalewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 207/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/11/14 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i
Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16j projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 208/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16j – Powołanie Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i
Architektury Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 208/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Bartłomiej Dyba-Bojarski,
2/ p. Karolina Kępka,
3/ p. Łukasz Magin,

25
4/ p. Urszula Niziołek-Janiak,
5/ p. Sylwester Pawłowski,
6/ p. Maciej Rakowski,
7/ p. Włodzimierz Tomaszewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 208/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/12/14 w sprawie powołania Komisji Planu
Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi, która
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16k projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta i Współpracy
Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 209/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16k – Powołanie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 209/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Małgorzata Bartosiak,
2/ p. Joanna Budzińska,
3/ p. Sebastian Bulak,
4/ p. Bartosz Domaszewicz,
5/ p. Monika Malinowska-Olszowy,
6/ p. Jan Mędrzak,
7/ p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka,
8/ p. Urszula Niziołek-Janiak,
9/ p. Łukasz Rzepecki,
10/ p. Paulina Setnik,
11/ p. Władysław Skwarka,
12/ p. Jarosław Tumiłowicz,
13/ p. Adam Wieczorek”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 209/2014.
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Przy 35 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/13/14 w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta i
Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 20
do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16l projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 211/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16l – Powołanie Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w
Łodzi – druk BRM nr 211/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Kamil Jeziorski,
2/ p. Monika Malinowska-Olszowy,
3/ p. Jan Mędrzak,
4/ p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka,
5/ p. Jarosław Tumiłowicz,
6/ p. Mateusz Walasek”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 211/2014.
Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/14/14 w sprawie powołania Rozwoju i Działalności
Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16ł projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 212/2014.
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Przy 36 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.

Ad pkt 16ł – Powołanie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM
nr 212/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Joanna Budzińska,
2/ p. Bartosz Domaszewicz,
3/ p. Bogusław Hubert,
4/ p. Monika Malinowska-Olszowy,
5/ p. Rafał Markwant,
6/ p. Radosław Marzec,
7/ p. Sylwester Pawłowski,
8/ p. Mariusz Przybyła,
9/ p. Rafał Reszpondek,
10/ p. Łukasz Rzepecki,
11/ p. Paulina Setnik,
12/ p. Tomasz Trela,
13/ p. Jarosław Tumiłowicz,
14/ p. Adam Wieczorek,
15/ p. Marcin Zalewski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 212/2014.
Przy 34 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/15/14 w sprawie powołania Sportu i Rekreacji Rady
Miejskiej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zaproponował i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w
punkcie 16m projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w
Łodzi – druk BRM nr 213/2014.
Przy 34 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada
Miejska wprowadziła do porządku obrad powyższy projekt uchwały /wniosek uzyskał
bezwzględną większość ustawowego składu Rady – 21 głosów/.
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Ad pkt 16ł – Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr
213/2014.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
mówiąc: „Przedstawiam skład Komisji, do której wchodzą następujące osoby:
1/ p. Sebastian Bulak,
2/ p. Kamil Deptuła,
3/ p. Rafał Markwant,
4/ p. Grzegorz Matuszak,
5/ p. Maciej Rakowski”.
Wobec braku pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji
indywidualnej oraz propozycji zmian Komisji Uchwał i wniosków prowadzący obrady
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt
uchwały opisany w druku BRM nr 213/2014.
Przy 35 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr I/16/14 w sprawie powołania Statutowej Rady Miejskiej w
Łodzi, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad pkt 17 – Zamknięcie I sesji Rady Miejskiej w Łodzi VII kadencji.

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady, przewodniczący Rady
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak przypomniał radnym o konieczności składania
wypełnionych deklaracji osobowych do Biura Rady Miejskiej, a następnie zamknął I sesję
Rady Miejskiej w Łodzi o godz. 15.45 życząc owocnej pracy dla Łodzi.

