
DPr-BRM-II.0012.9.3.2020 

Protokół nr 10/V/2020 

 

posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 11 maja 2020 r.  

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

 

 

stan Komisji   -   10 radnych  

 

obecnych   -   9 radnych  

 

nieobecnych  -   1 radny 

      

 

oraz zaproszeni goście. 

 

 

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

 

 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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II. Proponowany porządek posiedzenia: 

 

Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 8/I/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Łodzi. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi w 

edycji wiosennej 2020 r.  

4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w edycji 

wiosennej 2020 r.  

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o nadanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta 

Łodzi” w edycji wiosennej 2020 r.  

6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta 

Łodzi” w edycji wiosennej 2020 r. 

7. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk 

nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec powitał obecnych na sali radnych oraz 

zaproszonych gości na posiedzeniu Komisji Nagród i Odznaczeń. Na podstawie listy 

obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że proponowany porządek został przesłany radnym 

drogą elektroniczną. Zapytał, czy ktoś z obecnych ma uwagi.  

 

Nikt nie zgłosił obiekcji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zaproponował zmiany w proponowanym 

porządku obrad, polegająca na wycofaniu punktu 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku 

o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi, na prośbę wnioskodawcy – 

Przewodniczącego Rady miejskiej.  
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Przewodniczący zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do proponowanego porządku 

posiedzenia.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski zabrał głos, zgłosił wniosek, aby 

punkty dotyczące rozpatrywania i zaopiniowania wniosków dt. przyznania Nagrody Miasta 

Łodzi oraz nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” zostały zdjęte z porządku obrad, 

aby mogły być opiniowane w późniejszym terminie. Wniosek swój motywował faktem, iż ze 

względu na obecnie panująca sytuację w kraju, uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której 

przyznawane były wyróżnienia, nie nędzie mogła się odbyć. Dodatkowo radny podkreślił, że 

opinia prawna wydana na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, mówi, iż wnioski 

dotyczące Nagrody Miasta Łodzi oraz Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” nie muszą być 

rozpatrywane w konkretnym terminie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zgłosił kontrwniosek, zaznaczył, iż opinia 

prawna wydana na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, mówi również, że Komisja 

nie musi opiniować wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa MŁ, jednak 

w regulaminie dt. wyżej wspomnianego wyróżnienia,  jasno jest zaznaczone, że Komisja musi 

zaopiniować taki wniosek w ciągu 60 dni. Przewodniczący podkreślił, że zgadza się z faktem, 

że przez obecnie panująca sytuację epidemiologiczną w najbliższym czasie nie odbędzie się 

uroczysta sesja Rady Miejskiej. Przewodniczący zaznaczył, ze zależy mu na tym, aby 

Komisja wykonywała swoje obowiązki, czyli między innymi opiniowanie wniosków 

o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi oraz nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. 

Kiedy projekty uchwał znajdą się na sesji RM, zależeć będzie od Przewodniczącego RM 

p. Marcina Gołaszewskiego. Przewodniczący Komisji zaznaczył, że Komisja musiała się 

spotkać, aby zaopiniować Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019. 

Przyznał, że uznał to za dobry moment, aby przy okazji tego posiedzenia zaopiniować 

wnioski, które wpłynęły do Komisji.  

 

Radny p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy któryś z wniosków o przyznanie Nagrody 

Miasta Łodzi, bądź o nadanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” został wycofany. 

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poinformował, że do Komisji wpłynęło 

wycofanie wniosku o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi, dla p. Zbigniewa Bońka. 
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Radny p. Sylwester Pawłowski zaznaczył, że z informacji jakie uzyskał wynika, iż 

wnioskodawcy oczekują od Rady Miejskiej rozstrzygnięcia oraz wstępnej opinii od Komisji 

w sprawie wyróżnień Miasta Łodzi.   

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zgodził się z radnym p. Sylwestrem 

Pawłowskim.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zdjętym 

punktem 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa 

Miasta Łodzi. 

 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Komisji.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski zaznaczył, że składany był przez 

niego wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących Nagrody Miasta Łodzi oraz 

Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Poprosił, aby został on przegłosowany przez 

Komisje.  

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zaznaczył, że zgłoszony został przez niego 

kontrwniosek, aby nie usuwać z porządku obrad punktów dotyczących Nagrody Miasta Łodzi 

oraz Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”, zaznaczył, że  przed chwilą został on 

przegłosowany. Poprosił o opinie radcę prawne.  

 

Radca prawny p. Regina Wojas zaznaczyła, że według niej każdy z wniosków powinien 

zostać przegłosowany.  

 

Radny p. Tomasz Kacprzak  zaznaczył, ze zgodnie ze Statutem Miasta oraz Regulaminem 

Pracy RM, porządek obrad nie powinien być przyjmowany na Komisji ponieważ powinien 

być ustalony przez Przewodniczącego Komisji w trakcie zwołania posiedzenia. Natomiast 
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w trakcie trwania Komisji można zgłosić wniosek o zmianę ustalonego porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący p. Damian Raczkowski zgłosił wniosek o wykreślenie kolejnych 

punktów i głosowanie tego wniosku powinno zostać przeprowadzone. Radny ponowił 

wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktów dotyczących przyznania Nagrody Miasta 

Łodzi oraz nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. 

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec  poddał pod głosowanie wniosek 

Wiceprzewodniczącego p. Damiana Raczkowskiego oraz radnego 

p. Tomasza Kacprzaka, dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktów: 3. Rozpatrzenie 

i zaopiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi 

w edycji wiosennej 2020 r.; 4.  Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody 

Miasta Łodzi w edycji wiosennej 2020 r.; 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków 

o nadanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” w edycji wiosennej 2020 r. oraz 

6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 

w edycji wiosennej 2020 r.. 

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy 3 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała wniosek dt. zmiany w porządku obrad. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 8/I/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk     

nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec przeszedł do realizacji 

zmienionego porządku obrad. 
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Ad pkt 1 – Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 8/I/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zaznaczył, że protokół przekazany został 

radnym drogą elektroniczną, zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi. 

 

Nikt nie zgłosił obiekcji.  

 

Komisja przez aklamację przyjęła protokół nr 7/XII/2019. 

 

Ad pkt 2 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 

– druk     nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Dyrektor Biura Rady Miejskiej p. Ewa Koronowska zreferowała Sprawozdanie 

z wykonania budżetu miasta Łodzi na rok 2019 w zakresie merytorycznych zainteresowań 

Komisji. Dyrektor podkreśliła, iż budżet został zrealizowany w całości. 

 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi bądź pytania. 

 

Nikt się nie zgłosił. 

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec  poddał pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2019 – druk     

nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała Sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Łodzi za rok 2019. 

 

Ad. pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy ustalony jest termin kiedy Komisja wróci do 

rozpatrywania wniosków, bądź czy zostaną one rozpatrzone i zaopiniowane dopiero w edycji 

jesiennej. Radny dodatkowo zaznaczył, że ze względu na bieżące wydarzenia w kraju oraz na 

świecie, nie jest to odpowiedni moment na przyznawanie odznaczeń. Podkreślił również, że 
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biorąc pod uwagę zwiększone wydatki, należy rozważyć, czy w bieżącym roku słusznym jest 

przyznawanie Nagród MŁ. Radny zaznaczył, że jest to ważna decyzja, którą Komisja musi 

podjąć świadomie i zdecydować, czy na przykład wnioski w edycji wiosennej rozpatrywane 

będą łącznie, wraz z wnioskami z edycji jesiennej.  

 

Radny p. Sylwester Pawłowski zaznaczył, że według niego radni świadomie rezygnują 

z kompetencji jaką posiada Rada Miejska do przyznawania Nagród Miasta Łodzi i nadawania 

Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi.  

Przewodniczący RM w ostatnich dniach wycofał wniosek o przyznanie Honorowego 

Obywatelstwa, oznacza to, że Rada Miejska nie powinna rozpatrywać innych wniosków, 

które wpłynęły od mieszkańców. Brak konsekwencji widoczny jest także w innych 

sytuacjach, jak na przykład podczas sesji RM, gdzie rozpatrywany był wniosek złożony 

z inicjatywy mieszkańców, dotyczący tablicy na pomniku pękniętego serca. Radny zaznaczył, 

że inwencja ta pociągnie za sobą pewne nakłady finansowe, a odsłonięcie jej odbędzie się 

w momencie kiedy warunki epidemiologiczne na to pozwolą. Radny podkreślił, że nie 

rozumie dlaczego jedne wnioski są rozpatrywane, natomiast innych  przypadkach termin 

rozpatrzenia ich jest przenoszony. Radny zaznaczył, że Odznaczenia „Za Zasługi dla Miasta 

Łodzi” oraz Nagrody Miasta Łodzi są uhonorowaniem działań ludzi, którzy na co dzień 

zapisują się w dorobku miasta, poprzez działalność społeczną, zawodowa, aktywnością 

naukowa, bez względu na to czy jest pandemia, czy nie.  

 

Radny p. Bogusław Hubert zaznaczył, że jest gotów podzielić opinię radnego p. Tomasza 

Kacprzaka w sprawie przyznawania Nagród Miasta Łodzi, czyli wydatkowania kwoty 

125 tysiąca złotych. W tym czasie, kiedy środki te służyć mogą innemu celowi, czyli walką 

z pandemią. Radny zaznaczył, natomiast, że nie rozumie dlaczego Komisja rezygnuje 

z wyróżnienia osób, które działają na rzecz miasta Łodzi w sposób wybitny. Byłby to sygnał 

dla mieszkańców, że takie osoby są doceniane i uhonorowane bez względu na panującą 

sytuacje.  

 

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec  podkreślił, że zgadza się z tym, iż nie jest to 

odpowiedni moment na wręczanie Odznaki „Za zasługi dla Miasta Łodzi” oraz Nagród 

Miasta Łodzi. Przewodniczący zaznaczył, że według niego Komisja Nagród i Oznaczeń, nie 

jest ostatnim organem, który wydaje opinię w sprawie. Komisja powinna wypełnić swój 

obowiązek, zarekomendować kandydatury oraz przygotować projekty uchwał. Natomiast 
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kiedy znalazłyby się one w porządku sesji Rady Miejskiej, zależałoby już jedynie od 

Przewodniczącego RM.  

 

 

Innych spraw nie zgłoszono.  

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

      Justyna Grzelak             Radosław Marzec 


