
 
Protokół nr 15/VII/2017 

 
posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 26 lipca 2017 r. godz. 11.00 

 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................11 

    - obecnych.................11 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

 

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

            1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o nadanie „Honorowego Obywatelstwa 
Łodzi ” dla; 
 p. Marcina Janusza Gortata 
 p. Aleksandry Marianny Urbańczyk - Olejarczyk  
 p. Adama Ostrowskiego 
 p. Joanny Woś 
 
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania 
„Honorowego Obywatelstwa Łodzi”– druk BRM nr 184/2017. 
 

3. Sprawy różne i wniesione. 
 
  
 
III. Przebieg posiedzenia. 

 Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 

przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec otworzył posiedzenie. Po przywitaniu 

zgromadzonych przewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany 

radnym w zaproszeniach na posiedzenie, a następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad 

Komisji?.  

Przewodniczący zapytał, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad? 

Jako pierwszy zgłosił się radny p. Sebastian Bulak, który zapytał, dlaczego proponuje się 
drugie posiedzenie o godzinie 13.15, czy na posiedzeniu o 13.15 będzie realizowany ten sam 
porządek obrad? 



 

Przewodniczący Komisji  p. R. Marzec zwrócił uwagę, iż posiedzenie w dniu dzisiejszym 
zwołane zostało na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, pomimo, że posiedzenie 
zostało wyznaczone na dzień 31 lipca 2017 r.  

 

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak, który wyjaśnił, 
powód zwołania dwóch posiedzeń Komisji. Powód zwołania posiedzeń o godz. 11.00 
i o godz. 13.15, stanowił fakt zwołania sesji Rady Miejskiej na dzień dzisiejszy 
na godz. 12.00. Pan T. Kacprzak powiedział, iż nie było pewności, czy radni zdążą i dotrą na 
godz. 11.00 na posiedzenie Komisji Nagród i Odznaczeń. Natomiast pewnym było, że radni 
o godzinie 12.00 będą na obradach sesji Rady Miejskiej. Zatem z ostrożności zwołano 
ewentualne drugie posiedzenie na godz. 13.15. Jest ono już zwołane, ale jeżeli porządek 
zostanie wyczerpany na tym posiedzeniu, wówczas, jako Przewodniczący Rady Miejskiej 
zarządzi przerwę obiadową podczas sesji Rady Miejskiej przed godz. 13.15, celem 
umożliwienia zebrania się ponownie Komisji i zamknięcia posiedzenia na skutek 
zrealizowania zaplanowanego porządku obrad. Przewodniczący p. T. Kacprzak  zaapelował 
o to do Przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń. Ponadto  p. Kacprzak powiedział, 
iż sprawa o tyle jest istotna, że pojawił się wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 
We wniosku był ujęty projekt uchwały związany z nadaniem Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Łodzi. Rada Miejska nie może podjąć uchwały w tej sprawie bez opinii Komisji 
Nagród i Odznaczeń. Dlatego zwrócił do Przewodniczącego Komisji o zwołanie Komisji 
przed sesją Rady Miejskiej. Jako przewodniczący Rady Miejskiej nie mógł ingerować 
w porządek obrad sesji nadzwyczajnej, gdyż porządek sesji w tym trybie ma porządek 
wskazany przez wnioskodawcę, w tym przypadku przez Prezydenta Miasta. 
Wychodząc naprzeciw , żeby radni byli poinformowani z dużym wyprzedzeniem 
na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi zwołał posiedzenie 
Komisji Nagród i Odznaczeń. Przewodniczący rady Miejskiej uznał, iż zaistniała uzasadniona 
potrzeba zwołania komisji w tym trybie, gdyż długo trwały dyskusje na temat Honorowego 
Obywatelstwa. Jednocześnie wyraził nadzieje, że radni teraz na ten temat podejmą dyskusję. 
Jeżeli Rada Miejska podejmie decyzje o nadanie Honorowych Obywatelstw, to, jako 
Przewodniczący Rady Miejskiej przygotuje okoliczności do tego, aby zostały one wręczone.  

 

Radny Sebastian Bulak zapytał co będzie przedmiotem tego drugiego posiedzenia, czy 
Przewodniczący podtrzymuje, ze ono się odbędzie, czy wniosek zostanie wycofany,  jeżeli 
wypełniony zostanie porządek? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak stwierdził, iż raz zwołanej sesji 
Rady Miejskiej i  posiedzenia komisji nie można odwołać, one winny się odbyć. 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o udzielenie odpowiedzi Dyrektora Biura Prawnego 
dr Marcina Górskiego. 

 

Dyrektor Biura Prawnego- Radca Prawny dr Marcin Górski powiedział, że posiedzenie, 
które zostało zwołane musi się odbyć, odwołać go nie możemy. Natomiast odnosząc się do 



pytania, czy mogą być zwołane dwa posiedzenia w dwóch różnych godzinach, to należy 
stwierdzić, iż nie ma ku temu przeszkód. Można zwołać jedno posiedzenie w jednej godzinie 
i można zwołać je w kolejnej godzinie. Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi, 
uzasadnił przyczynę zwołania dwóch posiedzeń i możliwość otwarcia posiedzenia 
o godz. 13.15 i zamknięcia go na skutek wyczerpania porządku obrad. Innej możliwości 
proceduralnej nie ma.   

 

Radny p. S. Bulak zwrócił uwagę, iż chodziło o zwołanie dwóch posiedzeń z tym samym 
porządkiem obrad o różnych godzinach. 

 

Radca Prawny dr Marcin Górski powiedział, że nie ma przeszkód, aby odbywały się 
kolejne posiedzenia zwoływane z tym samym porządkiem. Rezultat jest tylko taki, że jeżeli 
porządek zostanie wyczerpany, to należy posiedzenie otworzyć i zamknąć. Podobnie byłoby z 
sesją Rady Miejskiej.    

 

Przedmówca nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Górskiego, że nie można odwołać 
komisji  poprosił o wskazanie przepisu Regulaminu pracy Rady Miejskiej.  

 

Radca Prawny dr Marcin Górski powiedział, że z Regulaminu pracy Rady Miejskiej 
w Łodzi wynika, że na podstawie § 30 ust. 5 do posiedzeń komisji stosuje się m.in. § 8-§15 
Regulaminu. W momencie zastosowania odpowiednio tych przepisów, to wynika z nich tyle, 
że jeżeli posiedzenie zostało zwołane, to nie można tak po prostu go odwołać. Nie ma takiego 
trybu.  

 

Radny p. S. Bulak zwrócił uwagę na § 21 a Regulaminu pracy Rady Miejskiej dotyczący 
ustalania przez Radę Miejską w Łodzi liczby nadania Honorowych Obywatelstw Miasta 
Łodzi., a my w momencie zwołania posiedzenia mamy ustalony porządek obrad, w którym 
jest gotowy projekt uchwały zawierający 4 kandydatury, czy jest to zgodne ze Statutem 
Miasta Łodzi. Dotychczas Komisja była zawsze projektodawcą uchwały i określała liczbę 
kandydatur do Odznaki za zasługi dla Miasta Łodzi, nagrody Miasta Łodzi czy Honorowego 
Obywatelstwa.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział, iż inicjatywę 
uchwałodawczą mają radni i Prezydent Miasta. Zgadza się, że to Rada Miejska ustala liczbę 
Honorowych Obywatelstw. W przypadku procedowania na sesji, to przed podjęciem uchwały 
Rada Miejska najpierw ustala w głosowaniu liczbę osób, którym ma być przyznane 
Honorowe Obywatelstwo, a następnie przystępuje do głosowania nad kandydaturami 
Honorowych Obywateli. Podobnie jest w przypadku odznak za Zasługi dla Miasta Łodzi. 
Jeżeli Komisja Nagród i Odznaczeń przedstawia projekt uchwały z nazwiskami osób, które 
proponuje, natomiast to na sesji Rady Miejskiej jest ustalana ostateczna liczba kandydatur 
w ramach dyskusji.   



Radny p. S. Bulak zwrócił uwagę projekt uchwały jest projektem prezydenckim, a nie jest to 
projekt Komisji Nagród i Odznaczeń, co pomniejsza się znaczenie Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że aczkolwiek nie pamięta takiej sytuacji, 
ale nie jest to sprzeczne z przepisami. Kandydatury są przygotowane przez Prezydenta 
Miasta. 

 

Radca Prawny dr Marcin Górski powiedział, że z formalnego punktu widzenia należy 
wziąć pod uwagę trzy elementy regulacji § 10 ust. 2 Statutu Miasta, załącznik nr 4 do Statutu 
Miasta, oraz § 21a Regulaminu pracy Rady Miejskiej. Załącznik nr 4 do Statutu Miasta w § 3 
odnosi się do wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa i wskazuje, że ten wniosek jest 
opiniowany przez Komisję w składzie obecnym, czym innym jest sam projekt uchwały - 
zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Miasta z inicjatywą podjęcia uchwały mogą występować 
podmioty znane państwu radnym. Natomiast § 21a Regulaminu pracy Rady Miejskiej 
reguluje procedowanie uchwały o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa przez Radę 
Miejskiej. Z przepisów tych wynika, że nie ma formalnych przeciwwskazań, żeby projekt 
uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa wniósł którykolwiek z podmiotów 
wskazanych w § 10 ust. 2 Statutu. Rzeczywiście z dotychczasowej praktyki Rady Miejskiej 
nigdy nie zdarzyło się żeby projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 
był wnoszony przez inny podmiot niż Komisja Nagród i Odznaczeń. Nie ma jednak 
przeciwwskazań, żeby taki projekt był przedłożony przez Prezydenta Miasta, 
Przewodniczącego Rady Miasta czy radnych czy też w ramach inicjatywy obywatelskiej. 

 

Radna p. Marta Wandzel zapytała, czy Prezydent Miasta, czy Przewodniczący Rady 
Miejskiej szanują i czy będą szanować decyzję Rady Miejskiej ? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak odpowiedział, że nie ma innej 
możliwości, gdyż decyzja Rady Miejskiej jest święta. 

 

Wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela najpierw odpowiedział radnemu p. S. Bulakowi, że 
intencją projektodawcy uchwały nie było traktowanie Komisji Nagród i Odznaczeń z buta. 
Intencją było przeprocesowanie wniosków, które wpłynęły do Komisji Nagród i Odznaczeń, 
stąd ten projekt uchwały. Natomiast z chwilą, gdy został on skierowany do Rady Miejskiej, to 
staje się on własnością Rady Miejskiej i to ten organ podejmuje decyzje ile Honorowych 
Obywatelstw przyzna i komu one zostaną przyznane. Prezydent Miasta przygotowała wnioski 
o nadanie Honorowego Obywatelstwa, bo to jest kompetencja Prezydenta Miasta 
i przygotowano również projekt uchwały. Jeżeli Rada Miasta postanowi inaczej, to oczywiste, 
że będzie to respektowane, jak każda uchwała, która jest podejmowana przez Radę Miejską.  

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał, dlaczego został pominięty jeden 
wniosek? 



Wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela powiedział, że projekt został przygotowany 
w takim kształcie, ponieważ uznał, że ten projekt jest właściwym projektem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał Wiceprezydenta, czy zdawał sobie 
sprawę, że wcześniej też wpłynął wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa? 

 

Wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela powiedział, że już udzielił odpowiedzi na pytanie. 

 

Radny p. Sebastian Bulak stwierdził, iż Komisja została postawiona pod ścianą, gdyż ma 
60 dni na zwołanie Komisji i przygotowanie projektu uchwały, a Wiceprezydent 
przygotowując projekt uchwały stworzył pewien precedens. Po raz pierwszy zdarzyło się, 
że Komisja Nagród i Odznaczeń nie jest projektodawcą uchwały.   

 

Do wypowiedzi odniósł się Wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela, który powiedział, 
że odbywa się posiedzenie Komisji, jest przygotowany projekt uchwały, są wnioski o nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi do przedyskutowania i jest to najlepszy dowód 
na to, że Komisja Nagród i Odznaczeń nie jest pomijana. Komisja ma możliwość 
wypowiedzenia się na temat tych wniosków.   

 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jakie okoliczności spowodowały o zwołaniu 
posiedzenia, bo termin regulaminowy 60 dniowy został spełniony przez Komisję, gdyż 
zwołano posiedzenie na dzień 31 lipca b.r. Czy miasto przestaje istnieć, czy organy miasta 
przestają istnieć i dlatego trzeba było zwołać w ekspresowym tempie posiedzenie? Poza tym 
ze względu na osoby, które miałyby zostać uhonorowane, należy oddać szacunek 
i przeprowadzić normalną procedurę, a nie podejście o charakterze instrumentalnym. Co 
zatem stało się, że Komisja nie może w normalnym trybie działać?   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. T. Kacprzak stwierdził, że w żadnym wypadku nie 
widzi tu zlekceważenia kandydatów. Kandydatury to wspaniali ambasadorzy naszego miasta. 
Osoby te, na co dzień identyfikują się z Łodzią i robią wiele dobrego dla miasta. Jest zwołana 
sesja nadzwyczajna, są wnioski, zatem jest czas, żeby podjąć dyskusję. Jeżeli któryś 
z kandydatów jest nie godna miana Honorowego Obywatelstwa to jest czas na dyskusję 
i zaopiniowanie wniosków, tak aby Rada Miejska mogła sprawę rozpatrzyć.    

 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski stwierdził, iż nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, 
co się stało, że pracujemy w trybie nadzwyczajnym. Czy potem nie można podjąć tej 
uchwały, przecież można podjąć uchwałę później, ze względu na szacunek osób, które będą 
wyróżniane. Dzisiaj forsuje się procedurę nadzwyczajną, która prowadzi do lekceważenia 
kandydatów. 

 



Wiceprezydent Miasta p. T. Trela odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, powiedział, 
iż reprezentuje pogląd, że osoby nadzwyczajne należy potraktować w sposób nadzwyczajny. 
Nie ma więc nic złego w tym, że sesja Rady Miejskiej ma charakter nadzwyczajny, 
żeby uhonorować i przyznać Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi. Biorąc pod uwagę 
nazwiska osób do uhonorowania projekt uchwały powinien zostać przyjęty w zgodzie 
i porozumieniu.   

 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy zwołanie sesji nadzwyczajnej w głównej mierze było 
poświęcone przyjęcia projektu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi?   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. T. Kacprzak odpowiedział, że zwołał sesję 
nadzwyczajną na wniosek Prezydenta Miasta, gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
był do tego zobowiązany w terminie 7 dni od złożenia wniosku – zgodnie z proponowanym 
porządkiem obrad. Natomiast reszta należy do radnych, i to rada Miejska zadecyduje, czy 
uchwałę przyjąć, czy też nie.  Pan Kacprzak przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady 
Miejskiej apelował do Przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń, żeby zwołać 
posiedzenie Komisji w przerwie sesji, żeby można było podjąć tę dyskusję, lecz wówczas 
takiej woli nie było.  

 

Wiceprezydent Miasta p. T. Trela dodał, że wcześniej publicznie mówił, iż głównym 
argumentem zwołania sesji nadzwyczajnej było nadanie Honorowych Obywatelstw, 
ale do porządku obrad sesji włączono również 5 projektów uchwał z zakresu sprzedaży  
nieruchomości. Ponadto z Przewodniczącym Rady Miejskiej omawiał o formule i koncepcji 
wręczenia tych Honorowych Obywatelstw, stąd ten tryb nadzwyczajny.      

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec odnosząc się do wypowiedzi 
Przewodniczącego Rady Miejskiej powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Nagród 
i Odznaczeń musi zapewnić członkom Komisji komfort procedowania. Nie ma jego zgody 
na to, żeby w trakcie przerwy sesji, ukradkiem komisja spotykała się, nie mając materiałów 
dotyczący kandydatur. Wydawało się, że to zostało zrozumiane przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. T. Kacprzak odpowiedział, że wręcz odwrotnie, przyjął 
to do wiadomości i po przerwie sam zawnioskował do Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku 
obrad tego punktu, który został przyjęty. Przyjąłem do wiadomości, że w dniu 17 lipca radni 
z Komisji będą w pełni zaznajomieni z wnioskami.  

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zwrócił uwagę, iż Przewodniczący Komisji 
ma zapewnić komfort procedowania, a Przewodniczący Rady Miejskiej nie powinien tego 
naruszać.   



Przewodniczący Rady Miejskiej p. T. Kacprzak odpowiedział, że nigdy nie wywierał 
nacisku na nikogo i zawsze współpracuje z Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej i 
Przewodniczącymi komisji, gdyż chodzi organizację pracy Rady Miejskiej i dlatego 
zaapelowałem zwołanie takiej komisji w przerwie, co nie jest niczym złym. Pan Kacprzak 
dodał, że nie widzi powodu, by tworzyć negatywne emocje wokół tej sprawy. 

 

Nikt nie zgłosił więcej głosów, zatem Przewodniczący Komisji p. R. Marzec zaproponował 
przyjęcie porządku obrad, który poddał pod głosowanie.  

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęła zaproponowany 
porządek obrad.  

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad 1/ Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Łodzi w 2017 r. dla p. Marcina Janusza Gortata, p. Aleksandry Marianny Urbańczyk – 
Olejarczyk, p. Adama Ostrowskiego i p. Joanny Woś. 

  

Przewodniczący Komisji p. R. Marzec przypomniał, że członkowie Komisji otrzymali 
wcześniej pełen materiał, zawierający wnioski o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Łodzi wraz z załącznikami. Przewodniczący poprosił wnioskodawcę Wiceprezydenta Miasta 
Łodzi o zaprezentowanie sylwetek kandydatów.  

 

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela przedstawił kolejno kandydatury p. Marcina 
Janusza Gortata, p. Aleksandry Marianny Urbańczyk – Olejarczyk, p. Adama Ostrowskiego 
oraz p. Joanny Woś do nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi – zgodnie        
z zał. 1 - 4. 

 

W fazie pytań i głosów do dyskusji radny p. Sebastian Bulak dopytał, jak będzie wyglądała 
procedura wręczania Honorowych Obywatelstw Miasta Łodzi. 

 

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela powiedział, że zasugerował pewne 
rozwiązania, ale jest to domena Rady Miejskiej, a nie strony Prezydenckiej. Można tylko 
pewne rzeczy zasugerować, ale to organizatorem uroczystości jest Przewodniczący rady 
Miejskiej.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. T. Kacprzak odpowiedział, że zgodnie ze Statutem 
Miasta to Przewodniczący Rady Miejskiej wręcza klucze do Miasta wraz z dyplomem 
Honorowego Obywatelstwa. Jest uprawnienie niezbywalne. Aczkolwiek Przewodniczący 
Rady może scedować zorganizowanie uroczystości na jednego z Wiceprzewodniczących. 



Natomiast, co do organizacji momentu wręczenia wyróżnień, Przewodniczący Rady 
stwierdził, iż ma kilka pomysłów, jak uroczyście wręczyć Honorowe Obywatelstwa – 
bo wymóg uroczystego wręczenia wynika ze Statutu.. Do tej pory Honorowe Obywatelstwa 
były wręczane na uroczystej sesji Rady Miejskiej.     Tym razem ciekawym rozwiązaniem 
byłoby odwrócenie miejsca wręczenia, kiedy Rada Miejska może wyjść do Honorowych 
Obywateli i spotkać się w miejscach ich działalności np. na koncercie, parkiecie - turnieju, 
scenie, czy basenie. Dlatego takie rozwiązanie chce zaproponować Radzie Miejskiej 
i Komisji, tak, żeby łodzianie w tym uczestniczyli. Pan Kacprzak przypomniał, że podobne 
rozwiązanie miało miejsce w przypadku uhonorowania p. p.  Urbaniaka. na scenie 
w wytwórni, kiedy to Honorowe Obywatelstwo wręczała Przewodnicząca Rady Miejskiej 
p. Joanna Kopcińska. Wówczas p.Michał Urbaniak nie mógł uczestniczyć na uroczystej sesji 
Rady Miejskiej. Przyjęto to z dużym aplauzem. Przed nami urodziny Łodzi, zatem można 
byłoby uhonorować te osoby, które będą właśnie uczestniczyli w urodzinach Łodzi. 
Przewodniczący p. T. Kacprzak powiedział, że czeka również na inne propozycje od radnych. 

 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał Przewodniczącego Rady Miejskiej, czy będzie osobiście 
na wszystkich uroczystościach wręczania Honorowych Obywatelstw i nie sceduje na nikogo 
udziału w uroczystości? 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż tak zaplanuje uroczystości, żeby mógł 
osobiście wręczyć Honorowe Obywatelstwa. Nie zamierza na nikogo tego scedować. Jest to 
wielki zaszczyt, a Rada Miejska wybrała Przewodniczącego po to, żeby reprezentować Radę. 
Aktu tego dokona wspólnie z Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym 
Komisji Nagród i Odznaczeń. Państwo radni również zostaną zaproszeni na te wszystkie 
wydarzenia, gdyż nie wyobraża sobie tych uroczystości bez udziału radnych, którzy wyrażą 
wolę uczestnictwa.  

 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał Przewodniczącego Rady Miejskiej, w jakich dniach 
planuje się dokonać wręczenia 4 wyróżnień, czy planuje podzielić to na 4 dni?. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że jest taka propozycja, jeżeli Rada Miejska 
przyjmie projekt uchwały, żeby podczas urodzin Łodzi wręczyć Honorowe Obywatelstwo p. 
Adamowi Ostrowskiemu – podczas koncertu na terenie Łodzi, jest to czas i miejsce. 
Natomiast w niedzielę 30 lipca p. Marcin Gortat gra mecz w Atlas Arenie - jest to okazja do 
wręczenia Honorowego Obywatelstwa na parkiecie przed meczem. Pozostałe Honorowe 
Obywatelstwa dla p. Aleksandry Marianny Urbańczyk – Olejarczyk i p. Joanny Woś zostaną 
wręczone w miesiącach wrzesień – październik, bo jest kilka uroczystości. Zatem wszystkie 
Honorowe Obywatelstwa udałoby się wręczyć do czasu uroczystej sesji Rady Miejskiej, 
która organizujemy z okazji 11 listopada każdego roku, podczas której wręczamy Odznaki 
„Za zasługi dla Miasta Łodzi”.  

 



Wiceprzewodniczący Komisji p. Grzegorz Matuszak odpowiadając na pytanie radnego 
p. S. Bulaka, powiedział, że w przypadku uhonorowania p. Michała Urbaniaka, radni, którzy 
brali w tym udział zgłosili to przed koncertem, wręczyli wyróżnienie laureatowi, 
pogratulowali i wyszli, bo nie mieli biletu na koncert.  

 

Zanim przystąpiono do procesowania wniosków i głosowania, Przewodniczący Komisji 
p. Radosław Marzec informacyjnie powiedział, że do Komisji Nagród i Odznaczeń wpłynął 
jeszcze jeden wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi, lecz nie spełnia 
on wymogów formalnych i prawnych, ze względu na niewłaściwego wnioskodawcę, dlatego 
nie będzie on procedowany. 

     

Wniosek nr 1 spełnia wymogi formalno - prawne.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek zarejestrowany pod 
sygn.DPr.BRM.II.051.1.2017) 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag i Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
kandydaturę  

W wyniku głosowania kandydatka otrzymała: 
 „za”- 11 głosów 
„przeciw” - 0 głosów   
„wstrzymał się” - 0 głosów  
 

Wniosek nr 2 spełnia wymogi formalno-prawne.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek zarejestrowany pod sygn.           
DPr-BRM.II.051.4.2017) 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag i Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę  

W wyniku głosowania kandydat otrzymał:  

„za”- 11 głosów 
„przeciw” - 0 głosów   
„wstrzymał się” - 0 głosów  
 

Wniosek nr 3 spełnia wymogi formalno-prawne.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek zarejestrowany pod sygn.           
DPr-BRM.II.051.2.2017) 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag i Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę  

W wyniku głosowania kandydatka otrzymała:  

„za”- 11 głosów 
„przeciw” - 0 głosów   
„wstrzymał się” - 0 głosów  
 

 



Wniosek nr 4 spełnia wymogi formalno-prawne.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek zarejestrowany pod sygn.           
DPr-BRM.II.051.3.2017) 

Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag i Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę  

W wyniku głosowania kandydatka otrzymała:  

„za”- 11 głosów 
„przeciw” - 0 głosów   
„wstrzymał się” - 0 głosów  
 

Ad 2/ Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Łodzi” w roku 2017, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

  Przewodniczący poprosił członków Komisji o zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi” i odczytał 
projekt uchwały druk BRM Nr 184/2017 z dnia 20 lipca 2017.  

 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i p. Radosław Marzec poddał projekt 
uchwały  w sprawie nadania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi” – druk BRM 
Nr 184/2017 pod głosowanie, który Komisja jednogłośnie przy 11 głosach zaopiniowała 
pozytywnie.  

 

Ad 3/ Sprawy różne i wniesione. 

 Przewodniczący Komisji stwierdził, iż w ramach spraw różnych nie wpłynęła 
do Komisji żadna korespondencja. Natomiast Komisja spotka się w przerwie obiadowej sesji 
rady Miejskiej o godz. 13.15. 
 
 
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. 
 
 
 
 
sporządziła:  
 
Sekretarz Komisji  

 

Małgorzata Gasik 

 
 
 
 
 


