
Protokół nr 1/XII/2014  

 

            posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 5 grudnia 2014 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  
    - stan...........................17 
    - obecnych................. 16    
    - nieobecnych............ 1 tj.  p. Waldemar Buda - nieusprawiedliwiony 
 

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

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

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. 
 

III. Przebieg posiedzenia 

Punkt 1: Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Inauguracyjne posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący Rady Miejskiej, p. Tomasz 
Kacprzak, który przedstawił porządek obrad.  
 
Punkt 2: Wybór Przewodniczącego Komisji. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
zgłosił kandydaturę radnego p. Marka Michalika. Prezentując kandydata podkreślił, i ż jest 
to osoba z wieloletnim doświadczeniem samorządowym. We wcześniejszych latach był 
wiceministrem ochrony środowiska.  
 
Innych kandydatur nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Tomasz Kacprzak poprosił kandydata 
o autoprezentację.  
 



 2

Radny p. Marek Michalik przypomniał, że kierował Komisją Ochrony i Kształtowania 
Środowiska w poprzedniej kadencji. Ponadto ma doświadczenie z Ministerstwa Ochrony 
Środowiska, gdzie piastował funkcję Podsekretarza Stanu.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Tomasz Kacprzak zaproponował przystąpienie 
do głosowania i zapytał: „Kto z Państwa jest za powołaniem radnego p. Marka Michalika 
na przewodniczącego Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej 
w Łodzi?”. Komisja jednomyślnie zaakceptowała tę kandydaturę:  
 

„za”  – 15 głosów,  
„przeciw”  – 0 głosów,  
„wstrzymuj ących się”  – 0 głosów.  
 

(Kandydat nie uczestniczył w głosowaniu). 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Tomasz Kacprzak przekazał prowadzenia obrad 
nowopowołanemu przewodniczącemu Komisji – p. Marku Michalikowi. 
 
Punkt 3: Przejęcie  prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik  przejął prowadzenie obrad i podziękował 
wszystkim radnym za wybór.  
 
Punkt 4: Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik zaproponował, aby w skład prezydium 
wchodziło dwóch wiceprzewodniczących, jak miało to miejsce w ubiegłej kadencji i poddał 
wniosek pod głosowanie: 
 

„za” przyj ęciem głosowało 16 radnych,  
„przeciw” – 0,  
„wstrzymało się” – 0. 

 
Punkt 5: Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Radny p. Mateusz Walasek w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił 
kandydaturę radnej p. Moniki Malinowskiej-Olszowy . Jest ona adiunktem i pracownikiem 
naukowym Politechniki Łódzkiej, ekonomistą i specjalistą ds. marketingu, a także technologii 
tekstyliów.  
 
Radny p. Mateusz Walasek w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłosił 
kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej. Jest ona absolwentką Wydziału 
Ochrony Środowiska o spec. Planowanie i zarządzanie w ochronie środowiska. 
Na Politechnice Łódzkiej ukończyła studia podyplomowe o kierunku Zrównoważony rozwój 
w przedsiębiorstwie przemysłowym i pracowała jako specjalista ds. ochrony środowiska.  
 
Zgłoszone radne wyraziły zgodę na kandydowanie.  
 
Radna p. Monika Malinowska-Olszowy powiedziała, że jest adiunktem na Politechnice 
Łódzkiej. Ponadto wchodzi w skład zespołu ds. komercjalizacji nowoczesnych technologii 
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na polski rynek. Większość tych technologii związana jest z ochroną środowiska. Naukowo 
zajmuję się także społeczną odpowiedzialnością biznesu, która wpisuje się również w pewien 
sposób w ochronę środowiska. Radna wyraziła nadzieję, że jej umiejętności i wiedza 
przyczynią się do dobrej pracy w Komisji.    
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka powiedziała, że ukończyła studia na Wydziale 
Ochrony Środowiska o specjalizacji Planowanie i zarządzanie w ochronie środowiska 
na Uniwersytecie Łódzkim. Aby poszerzyć swoją wiedzę skończyła także dwa kierunki 
studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej – Zrównoważony rozwój 
w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pracowała także 
jako specjalista ds. ochrony środowiska – zajmowała się głownie przygotowywaniem ocen 
oddziaływania na środowisko nowych inwestycji. Radna wyraziła nadzieję, że może być 
istotnym wsparciem dla prac Komisji.  
 
Pytań do kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik  poddał 
obie kandydatury pod głosowanie.  
 
Komisja jednomyślnie poparła kandydaturę radnej p. Moniki Malinowskiej-Olszowy 
na wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej 
w Łodzi: 
 

„za”  – 15 głosów,  
„przeciw”  – 0 głosów,  
„wstrzymuj ących się”  – 1 głos.  

 
Komisja jednomyślnie poparła kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwa-Wodnickiej 
na wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Rady Miejskiej 
w Łodzi: 
 

„za”  – 15 głosów,  
„przeciw”  – 0 głosów,  
„wstrzymuj ących się”  – 1 głos.  

 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik  powiedział, że jest to niewątpliwie 
merytoryczny wybór i cieszy się, że wybrane osoby związane są bardzo ściśle z ochroną 
środowiska. Stwierdził, że to dobry znak dla Komisji.  
 
Punkt 6: Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik powiedział, że w wyniku decyzji podjętych 
na Konwencie, komisje Rady winny zakończyć prace nad budżetem Miasta do końca roku. 
Z tego też powodu następne posiedzenie Komisji odbędzie się w najbliższy czwartek – 
11 grudnia br. o godz. 14.00. Przewodniczący zapowiedział, że powróci do sprawy uznania 
kasztanowców znajdujących się przy ul. Kilińskiego 119 za pomnik przyrody.  
 
 
 

Protokół sporządziła: 
 
 

                Katarzyna Rakowska 


