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Protokół nr 1/I/2018

inauguracyjnego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej 
i Budżetu Obywatelskiego
Rady Miejskiej w ŁodziRady Miejskiej w Łodzi

z dnia 25 stycznia 2018 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

stan Komisji -   6 radnych
obecnych -   4 radnych
nieobecnych -   2 radnych tj. p. Urszula Niziołek-Janiak

    p. Sylwester Pawłowski

oraz zaproszeni goście.

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

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

II. Porządek obrad:

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

Inauguracyjne posiedzenie Komisji otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
p. Paweł Bliźniuk. Dodał, że Doraźna Komisja po raz ostatni funkcjonowała będzie 
w dotychczasowej formule, gdyż niebawem wejdzie w życie ustawa, która od nowej kadencji 
rad gminy reguluje funkcjonowanie budżetu obywatelskiego i wprowadza konkretne 
rozwiązania. W fazie przejściowej można przewidywać zaistnienie komplikacji związanych rozwiązania. W fazie przejściowej można przewidywać zaistnienie komplikacji związanych 
z wprowadzaniem nowych rozwiązań, ale zapewne po tym czasie dojdzie uspokojenia
i stabilizacji sytuacji. Następnie odczytał porządek obrad posiedzenia.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Wybór Przewodniczącego Komisji.
a/ zgłaszanie kandydatów
b/ prezentacja kandydatów
c/ głosowanie
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji.

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji.
a/ zgłaszanie kandydatów
b/ prezentacja kandydatów
c/ głosowanie



6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Proponowany porządek został przez radnych przyjęty jednomyślnie.

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia.

Ad.2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur.

Radny p. Tomasz Głowacki zgłosił kandydaturę radnego p. Bogusława Huberta, 
dotychczasowego przewodniczącego Komisji. Propozycję tę uzasadnił m.in. stwierdzeniem, 
że Komisja pod jego przewodnictwem działała bardzo sprawnie. 

Radny p. Bogusław Hubert wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę.

W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
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W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną kandydaturę.

W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Bogusław Hubert został 
przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący p. Bogusław Hubert przejął prowadzenie obrad. Ponownie podziękował za 
poparcie jego kandydatury. 

Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji.

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował powołanie dwóch 
wiceprzewodniczących Komisji i poddał tę propozycję pod głosowanie. 

W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję.

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji .



Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur.

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zgłosił kandydatury - radnej p. Małgorzaty 
Moskwy-Wodnickiej oraz radnego p. Tomasza Głowackiego. Zgłoszone kandydatury 
uzasadnił stwierdzeniem, że taki skład prezydium komisji gwarantuje jej sprawne 
funkcjonowanie. 

Radny p. Tomasz Głowacki wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszoną 
rekomendację. 

Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała 
za tę rekomendację. 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej.

W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych
i 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną kandydaturę.

W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka została 
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W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka została 
wiceprzewodniczącą Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnego p. Tomasza Głowackiego.

W wyniku głosowania, Komisja 3 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych 
i 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną kandydaturę.

W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Tomasz Głowacki został 
wiceprzewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej)
przekazane zostały radnym drogą mailową oraz są do wglądu u sekretarza Komisji. 

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2017 r. o powołaniu Doraźnej Komisji 
ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego



- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie przedstawienia Radzie okresowych 
planów pracy oraz rocznych sprawozdań komisji – w terminie do 
14 lutego br.

Następnie Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował dotychczasowy 
termin posiedzeń Doraźnej Komisji tj. środa. Następnie zaproponował zmianę godziny 
posiedzeń na godz. 9.00 – zamiennie z Komisją Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Radni 
wyrazili zgodę na tę zmianę. Przewodniczący poinformował, iż termin kolejnego posiedzenia
Komisji wyznacza na to14 lutego br. celem przyjęcia planu pracy Komisji na 2018 rok. 
Zaznaczył, że konieczne jest również omówienie przez Komisję zmian, jakie wprowadza 
ustawa o której wspomniał otwierając posiedzenie inauguracyjne Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. Z tego tytułu zaproponował wyjątkowo zmianę godziny posiedzenia dnia 14 lutego 
br. na godz. 11.30, gdyż omawiane sprawy wymagały będą szerokiej dyskusji. 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

   Protokół sporządziła Przewodniczący Komisji

Magdalena Czerkawska        Bogusław Hubert
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Magdalena Czerkawska        Bogusław Hubert


