
Protokół nr 1/XII/2014 
 

posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 8 grudnia 2014 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................10 

    - obecnych.................10 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

 

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

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. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska - Cudak 
otworzyła inauguracyjne posiedzenie Komisji. Po przywitaniu zgromadzonych przypomniała, 
że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytała, 
czy są uwagi do porządku obrad Komisji.  

Nikt nie wniósł uwag. 

W głosowaniu: 9 głosami za, brakiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się Komisja 
przyjęła proponowany porządek obrad. 
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W związku z brakiem uwag wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata 
Niewiadomska - Cudak przeszła realizacji proponowanego porządku obrad. 

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska - Cudak 
poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Nagród  
i Odznaczeń. 

W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości radny p. Sebastian Bulak zgłosił 
kandydaturę radnego p. Łukasza Rzepeckiego.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak 
zapytała, czy są inne kandydatury. 

W związku z brakiem innych propozycji Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi  
p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak poprosiła o prezentację kandydata. 

Radny p. Łukasz Rzepecki powiedział, że pomimo młodego wieku posiada doświadczenie 
w pracy samorządowej. Poinformował, że był radnym Rady Miasta Ozorków poprzedniej 
kadencji. Obecnie jest mieszkańcem Łodzi, studentem IV roku prawa, pracuje w Łodzi.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak 
zapytała, czy są pytania do kandydata.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak 
zapytała, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radny p. Łukasz Rzepecki wyraził zgodę na kandydowanie.  

W związku z brakiem pytań do kandydata wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi  
p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak poddała pod głosowanie kandydaturę radnego  
p. Łukasza Rzepeckiego na funkcję przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń.. 

W głosowaniu: przy 8 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się 
radny p. Łukasz Rzepecki został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Nagród  
i Odznaczeń.. 

 

Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak 
poprosiła nowo wybranego Przewodniczącego o przejęcie prowadzenia obrad Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki podziękował za wybór. 

 

Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki zapytał członków Komisji, czy są jakieś 
propozycje. 
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Radny p. Grzegorz Matuszak zaproponował, aby w Prezydium Komisji zasiadało dwóch 
wiceprzewodniczących.  

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki poddał pod głosowanie propozycję zgłoszoną 
przez radnego p. Grzegorza Matuszaka.  

W głosowaniu: przy 10 głosach za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się ustalono,  
że w Prezydium Komisji będzie zasiadać dwóch wiceprzewodniczących.  

 

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
wiceprzewodniczących Komisji. 

W imieniu klubu radnych Platforma Obywatelska radny p. Jan Mędrzak zgłosił 
kandydaturę radnej p. Pauliny Setnik. 

Radny p. Jan Mędrzak poinformował, że radna p. Paulina Setnik jest radną pierwszej 
kadencji. Jest z wykształcenia ekonomistką, analitykiem finansowym. Ponadto jest znana  
z aktywności na rzecz różnych organizacji społecznych.  

W imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej radny p. Sylwester Pawłowski 
zgłosił kandydaturę radnego p. Grzegorza Matuszaka.  

Radny p. Sylwester Pawłowski poinformował, że radny p. prof. Grzegorz Matuszak jest 
współtwórcą łódzkiego samorządu, zasiada w nim od 1990 roku. Jako wiceprzewodniczący 
Komisji dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie dużym wsparciem dla Prezydium i całej 
Komisji w dokonywaniu właściwych wyborów, jeśli chodzi o Honorowe Obywatelstwo, 
Nagrodę Miasta Łodzi jak i Odznakę „Za Zasługi dla miasta Łodzi”. 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki poprosił radną p. Paulinę Setnik o prezentację 
swojej osoby.  

Radna p. Paulina Setnik powiedziała, że ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział 
ekonomiczno – socjologiczny. Zawodowo pracuje, jako analityk finansowy. 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki zapytał kandydatkę, czy wyraża zgodę  
na kandydowanie. 

Radna p. Paulina Setnik wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki poprosił radnego p. Grzegorza Matuszaka 
o prezentację swojej osoby.  

Radny p. Grzegorz Matuszak powiedział, że z wykształcenia jest socjologiem, czynnym 
nauczycielem akademickim, długoletnim radnym.  

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki zapytał kandydata, czy wyraża zgodę  
na kandydowanie. 



 4

Radny p. Grzegorz Matuszak wyraził zgodę na kandydowanie.  

W związku z brakiem pytań do kandydatów przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki 
poddał pod głosowanie kandydaturę radnej p. Pauliny Setnik na funkcję wiceprzewodniczącej 
Komisji Nagród i Odznaczeń.. 

W głosowaniu: przy 9 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się  
radna p. Paulina Setnik została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Nagród  
i Odznaczeń.. 

Radna p. Paulina Setnik nie brała udziału w głosowaniu. 

W następnej kolejności przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki poddał pod 
głosowanie kandydaturę radnego p. Grzegorza Matuszaka na funkcję wiceprzewodniczącego 
Komisji Nagród i Odznaczeń.. 

W głosowaniu: przy 9 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się  
radny p. Grzegorz Matuszak został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Nagród i Odznaczeń.. 

Radny p. Grzegorz Matuszak nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Ad. 6. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki poinformował, że następne posiedzenie 
Komisji odbędzie się 22 grudnia 2014 roku o godz. 11:00. Tematem posiedzenia będzie 
zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji.  

 

W wyniku braku dalszych głosów przewodniczący Komisji, p. Łukasz Rzepecki zamknął 
posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła:  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji 


