
Protokół nr 7/ XII//2015 
 

posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 14 grudnia 2015 r. 

 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

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

    - obecnych.................9 

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. Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 28 września 2015r. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok w zakresie merytorycznych zadań 
Komisji – druk nr 269/2015  

 
6. Sprawy różne i wniesione.     

III. Przebieg posiedzenia. 

 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 do zaproponowanego porządku obrad i Komisja jednogłośnie 7 głosami 
„za” przyjęła porządek obrad. 



W głosowaniu: 9 głosami za, brakiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się Komisja 
przyjęła proponowany porządek obrad. 

Przystąpiono do realizacji 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. Marcin Zalewski zgłosił 
kandydaturę radnego p. Radosława Marca, który jest radnym kilku komisji Rady Miejskiej 
i godnie będzie reprezentował radnych.  

 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. Radosław Marzec powiedział, że jest radnym, dla którego obecna kadencja 
jest pierwszą kadencją. Radny poinformował, że skończył studia na Uniwersytecie Łódzkim – 
Kierunek Finanse. Ponadto od 2011 r. jest członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej 
Oddziału Łódzkiego.   

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

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

 Radny p. Radosław Marzec 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. Radosława Marca na funkcję przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń.. 

W głosowaniu: przy 7 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się 
radny p. Radosław Marzec został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Nagród  
i Odznaczeń. 

 Wiceprzewodnicząca Komisji pogratulowała radnemu p. Radosławowi Marcowi 
wyboru na pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń i przekazała 
prowadzenie posiedzenia nowo wybranemu przewodniczącemu.   

Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 28 września 2015 r. 

 Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poddał protokół pod głosowanie, który 
Komisja przyjęła bez uwag, jednogłośnie 8 głosami „za”.  

 



Ad 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok w zakresie merytorycznych 
zadań Komisji – druk nr 269/2015, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.   

 Projekt uchwały zaprezentowała Dyrektor Biura Rady Miejskiej w Łodzi 
p. Ewa Koronowska – zgodnie z  zał. 3. 

 W fazie pytań i dyskusji nikt nie wniósł uwag i Przewodniczący Komisji 
p. Radosław Marzec poddał projekt uchwały pod głosowanie, który to Komisja jednogłośnie 
8 głosami „za” zaopiniowała pozytywnie.  

Ad  5/ Sprawy różne i wniesione. 

 Nikt z radnych nie zgłosił żadnych spraw i wniosków. 
 
IV. Zamkni ęcie posiedzenia  

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec podziękował wszystkim 
za uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Nagród i Odznaczeń R.M. w Łodzi i w tym miejscu 
uznał posiedzenie za zamknięte. Na tym protokół zakończono. 
 

        Przewodniczący  
       Komisji Nagród i Odznaczeń 
 
        Radosław Marzec 
 
 
sporządziła:  
 
Sekretarz Komisji  

 

Małgorzata Gasik 

 
 
 
 
 


