
 
Protokół nr 22/V/2018 

 
posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

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

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

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

 

I.    Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 

Posiedzeniu prowadził Przewodniczący Komisji radny p. Radosław Marzec 

 

Proponowany porządek posiedzenia:  

 

1.  Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2017 – druk 
nr   97/2017 – w zakresie zadań Komisji Nagród i Odznaczeń R.M.  

 
2. Sprawy różne i wniesione.   

 
Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

 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 i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
Następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad Komisji?.  

Nikt nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad i Komisja jednogłośnie 8 głosami 
„za” przyjęła porządek obrad. 

 
 Ad 1/ Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok     
 2017 – druk nr 97/2018, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 Projekt uchwały w zakresie zadań Komisji omówiła Dyrektor Biura Rady Miejskiej 
p. Ewa Koronowska – zgodnie z zał. nr 3 

 



 

Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący p. Radosław Marzec poddał 
projekt uchwały pod głosowanie, który komisja jednogłośnie 8 głosami „za” zaopiniowała 
pozytywnie. 

 
 Ad 2/ Sprawy różne i wniesione. 
  
 W ramach spraw różnych Dyrektor p. E. Koronowska zwróciła uwagę na fakt, 
iż prawdopodobnie w październiku b.r. odbędą się wybory samorządowe i w listopadzie b.r  
będą miały miejsce dwie Rady Miejskiej. W związku z tym zajdzie potrzeba tzw. 13 pensji 
dla radnych, będzie to dokładnie kwota 120.000 zł.  
Pani Dyrektor E. Koronowska zasugerowała, czy radni mogliby zadysponować tą kwotą, 
która w tej chwili jest w budżecie. W przeciwnym razie we wrześniu b.r. Biuro Rady 
Miejskiej będzie musiało oficjalnie wystąpić do Skarbnika Miasta o taką samą kwotę 
na trzynastą pensję dla radnych. Zdaniem p. Koronowskiej występowanie miesiącu wrześniu 
o dodatkową kwotę rodzi pytanie, czy wizerunkowo dla mieszkańców wyglądałoby to 
dobrze? Natomiast w sytuacji, gdy taka kwota jest, to istnieje możliwość przeniesienia 
środków w ramach obecnego budżetu. Pani Koronowska zgłosiła radnym problem do 
przemyślenia, aczkolwiek decyzja w tej materii należy do radnych.  
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, iż w ramach spraw różnych nie wpłynęła do Komisji 
żadna korespondencja.  
 
 
 Ad 3/Zamknięcie 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 

 
 
 
 
 


