
 

 

Doraźna Komisja ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 
Rady Miejskiej w Łodzi 
 
DPr-BRM-II.0012.20.1.2021 

Protokół nr 1/I/2021 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 21 kwietnia 2021 r.  
 

posiedzenie on-line 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   12 radnych  
 
nieobecnych  -   0  
         
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Lista obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 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. 
 
 
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. 
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6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 

Ad pkt 1 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

    Pierwsze posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży w Łodzi 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski. Z ramienia Rady 

Miejskiej z Komisją będzie współpracował Przewodniczący Rady Miejskiej.  

 
Ad pkt 2 - Wybór Przewodniczącego Komisji 
 
a/ zgłaszanie kandydatów, 

b/ prezentacja kandydatów, 

c/ głosowanie. 

 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 

zaproponował kandydaturę radnego p. Krzysztofa Makowskiego, który jest projektodawcą 

uchwały powołującej Doraźną Komisję.  Radny p. Krzysztof Makowski wyraził zgodę na 

kandydowanie. Powiedział, że celem powołania Komisji jest skupienie się na problemach 

rodziny, dzieci i młodzieży zwłaszcza w czasie pandemii.  

 

Ponieważ nie było innych zgłoszeń, Prowadzący zwrócił się z pytaniem, kto z radnych 

jest za powołaniem kandydata na Przewodniczącego Komisji. 

Za powołaniem głosowało 11 radnych,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0. 

 

Radna p. Krzysztof Makowski nie wziął udziału w głosowaniu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos wybranemu Przewodniczącemu Komisji.  
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Ad pkt 3- Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Komisji 

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Komisji, który podziękował radnym  za 

poparcie jego kandydatury. 

 

Ad  pkt 4 - Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji 

Przewodniczący Komisji  p. Krzysztof Makowski zaproponował powołanie 

trzech Wiceprzewodniczących Komisji. Radni nie wnieśli uwag do propozycji 

Przewodniczącego i jednomyślnie 12 głosami za przyjęli chęć powołania trzech 

Wiceprzewodniczących. 

 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów, 

b/ prezentacja kandydatów, 

c/ głosowanie. 

 

Radny p. Michał Olejniczak zgłosił kandydaturę radnej p. Agnieszki Wieteski.  

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Za powołaniem głosowało 10 radnych,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0. 

 

Radna p. Agnieszka Wieteska nie wzięła udziału w głosowaniu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski  zgłosił kandydaturę radnej p. Elżbiety 

Bartczak. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Za powołaniem głosowało 11 radnych,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0. 

 

Radna p. Elżbieta Bartczak nie wzięła udziału w głosowaniu. 
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Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski  zgłosił kandydaturę radnej p. 

Katarzyny Wachowskiej. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Za powołaniem głosowało 11 radnych,  

przeciw - 0,  

wstrzymało się - 0. 

 

Radna p. Katarzyna Wachowska nie wzięła udziału w głosowaniu. 

 

 

Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kolejnym  posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br.  

o godz. 12.00, Komisja zajęła się  omówieniem sprawozdania z realizacji przez gminę zadań  

z zakresu wspierania rodziny za 2020 r. oraz  Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 

2021-2023. 

Radny p. Tomasz Anielak zgłosił wniosek o przyjęcie stanowiska – apelu do Prezydenta 

Miasta w sprawie wycofania decyzji dotyczącej likwidacji etatów niepedagogicznych w 

placówkach oświatowych. 

 

Przewodniczący Komisji  zaproponował, aby takie stanowisko zostało przyjęte na kolejnym 

posiedzeniu po wysłaniui stanowiska w formie elektronicznej do członków Komisji.  

 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 
 
 
Joanna Kaźmierczyk                                 Krzysztof Makowski 
 
 


