
 
Protokół nr 23/VII/2018 

 
posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 

Rady Miejskiej w Łodzi 
          z dnia 4 lipca 2018 r. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

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

    - obecnych.................8 

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 projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia 
 wzorów wniosków o nadanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
 oraz o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi - druk BRM nr 124/2018 
 

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia. 
 wzoru wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi – druk BRM  
 125/2018 
 

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

Nikt nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad i Komisja jednogłośnie 7 głosami 
„za” przyjęła porządek obrad. 

 
 Przewodniczący Komisji  p. R. Marzec zaproponował łączne procedowanie ww. 
projektów uchwał i poddał wniosek pod głosowanie. Komisja jednogłośnie 7 głosami „za” 
przyjęła wniosek łącznego procedownania projektów.  
 
 



 Ad 1/ Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia 
 wzorów wniosków o nadanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
 oraz o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi - druk BRM nr 124/2018, który stanowi 
 załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 Ad 2/  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia. 
 wzoru wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi – druk BRM  
 125/2018, który stanowi  załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 Przewodniczący Komisji przypomniał, iż zgodnie z opinią prawną na skutek wejścia 
w życie przepisów RODO powstała konieczność przygotowania nowych wzorów wniosków 
o  Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” oraz o przyznanie Nagrody Miasta Łodzi, jak 
również wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi. Komisja przygotowała  
dwa projekty uchwał odpowiednio druk BRM 124/2018 i druk BRM nr 125/2018 

Projekty uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec – zgodnie z zał. 
nr 3 i nr 4. 

W fazie pytań i dyskusji radny p. Sylwester Pawłowski zgłosił uwagę, iż w treści klauzuli 
informacyjnej zbędne jest wskazanie danych personalnych administratora danych osobowych, 
gdyż każdorazowa zmiana osoby administratora, skutkowałaby zmianą uchwały rady 
Miejskiej. Dlatego radny zaproponował zapis ogólny, iż administratorem danych osobowych 
jest osoba upoważniona – pracownik ze wskazaniem numeru kontaktowego.  

Przewodniczący Komisji  stwierdził, iż jest to bardzo ważna uwaga.   

Komisja uwzględni zgłoszoną przez radnego uwagę i  przygotuje ww. projekty uchwał  
z uwzględnieniem zgłoszonej uwagi i w takiej formie zgłosi je na sesji Rady Miejskiej.  

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt druk BRM nr 124/2018 wraz 
z uwzględnioną poprawką. 

Komisja jednogłośnie 8 głosami „za” przyjęła projekt uchwały druk BRM nr 124/2018.  

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt druk BRM nr 125/2018 wraz 
z uwzględnioną poprawką. 

Komisja jednogłośnie 8 głosami „za” przyjęła projekt uchwały druk BRM nr 124/2018.  

 
 Ad 2/ Sprawy różne i wniesione. 
  
 Nikt nie zgłosił i wniosków.  
 
 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 

 
 
 
 
 


