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Protokół nr 46/I/2018

posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej 
Rady Miejskiej w ŁodziRady Miejskiej w Łodzi

z dnia 15 stycznia 2018 r. , 

I. Obecność na posiedzeniu:

członkowie Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej RM
stan - 10
obecnych – 9

• radny p. Rafał Markwant – nieobecny nieusprawiedliwiony

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do protokołu.

II. Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z 44/XI/2017 i 45/XII/2017 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Promocji Miasta i Współpracy 
Zagranicznej za 2017 r. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

III. Przebieg posiedzenia.

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak otworzyła posiedzenie. Przewodnicząca
przypomniała, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach 
na posiedzenie. 

Zapytała, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad Komisji.

Nikt się nie zgłosił.

W związku z brakiem uwag przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła
do głosowania zaproponowanego porządku obrad.do głosowania zaproponowanego porządku obrad.

Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” 
i „wstrzymujących się” przyjęła proponowany porządek obrad. 

Wobec powyższego przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła
do realizacji zaproponowanego porządku obrad.



Ad. 1. Przyjęcie protokołów z 44. i 45. posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zapytała, czy do protokołów
z 44. i 45. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi.

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z 44. posiedzenia Komisji.protokołu z 44. posiedzenia Komisji.

W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z  44. posiedzenia.

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z 45. posiedzenia Komisji.

W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z  45. posiedzenia.

Ad. 2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Promocji Miasta i Współpracy 
Zagranicznej za 2017 r. Zagranicznej za 2017 r. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zapytała, czy do przesłanego drogą 
emailową Sprawozdania z działalności Komisji są jakieś uwagi.

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji przeszła do głosowania nad przyjęciem 
Sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady 
Miejskiej w Łodzi za 2017 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zapytała, czy do przesłanego drogą 
emailową projektu Planu pracy Komisji na 2018 rok są jakieś uwagi.

W związku z brakiem uwag, przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak przeszła 
do głosowania nad przyjęciem projektu Planu pracy Komisji na 2018 rok.

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
przyjęła Plan pracy Komisji na 2018 rok.

Plan pracy Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi 
na 2018 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Przewodnicząca Komisji zarządziła kilkuminutową przerwę w obradach Komisji.



Po przerwie obrady wznowiła przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak. Przeszła 
do kontynuacji porządku posiedzenia Komisji. 

Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak zaproponowała, aby stałym dniem 
odbywania się posiedzeń Komisji był piątek w godz. 14:00 – 16:00.

Nikt nie zabrał głosu w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie powyższy wniosek.

W głosowaniu:  przy 5 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się wniosek 
uzyskał większość. 

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodnicząca Komisji p. Małgorzata Bartosiak
zamknęła posiedzenie Komisji.   

Protokół sporządziła:               Przewodnicząca Komisji

Sekretarz Komisji
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Aneta Michalak               Małgorzata Bartosiak


