
Protokół nr 8/I/2016 
 

posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 25 stycznia 2016r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................10 

    - obecnych.................7 

2. Zaproszeni goście – według listy 

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

 

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia komisji w dniu 14 grudnia 2015r. 

2. Przyjęcie Planu Pracy na 2016 r. 

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 i przypomniał, że 
porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach na posiedzenie, a następnie 
zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad Komisji?.  

 Nikt nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad i Przewodniczący Komisji 
zaproponował wprowadzenie pkt-u  2a - Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji 
Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej w Łodzi za rok 2015.   

Tak zaproponowany porządek, Komisja przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”. Przystąpiono 
do realizacji porządku obrad. 

Ad 1/ Przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 14 grudnia  2015 r.  

 Komisja bez uwag Komisja przy 6 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymał się” - przyjęła protokół nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. 

Ad 2/ Przyjęcie Planu pracy Komisji na rok 2016- projekt stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokółu.  

 Przewodniczący Komisji przypomniał, iż projekt Planu pracy Komisji na rok 2016 
przekazany został radnym drogą elektroniczną, celem, zgłoszenia ewentualnych propozycji. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do zaproponowanego Planu pracy na rok 2016 
Przewodniczący p. Radosław Marzec odczytał Plan Pracy na rok 2016, który stanowi 
zał. nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Komisji  poddał pod 



głosowanie ww. projekt, który to Komisja jednogłośnie 7 głosami „za” zaopiniowała 
pozytywnie. 

 Radny p. Sylwester Pawłowski zaproponował, żeby jedno z posiedzeń Komisji 
poświęcić regulaminom pracy Rady Miejskiej.  

 Przewodniczący Komisji  zaproponował tę kwestę ująć w sprawach różnych 
i wniesionych, tak żeby nie dopisywać kolejnego punktu do Planu Pracy.  

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Planu Pracy na rok 2016, który 
Komisja przyjęła jednogłośnie 7 głosami „za”.  

Ad 2a Sprawozdanie z działalności Komisji Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej w Łodzi za 
rok 2015.   

 Przewodniczący Komisji przypomniał, iż projekt Sprawozdania z działalności 
Komisji za rok 2016 przekazany został radnym drogą elektroniczną, celem zgłoszenia uwag. 
 Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do Sprawozdania z działalności Komisji za rok 2016. 
Następnie Przewodniczący poddał je pod głosowanie, które zostało przyjęte jednogłośnie 
7 głosami „za”.  

Ad 3/ Sprawy różne i wniesione. 

 Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec stwierdził, iż pomiędzy 
posiedzeniami nie wpłynęła żadna korespondencja. Radny p. Sylwester Pawłowski 
zaproponował, żeby jedno z posiedzeń poświęcić regulaminom. Radny przypomniał, że na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej Przewodnicząca Komisji Statutowej radna p. Karolina Kępka 
zaapelowała o potrzebę wszczęcia dyskusji nad kształtem Statutu i regulaminu prac Rady 
Miejskiej. Dlatego radny S. Pawłowski stwierdził, że warto zastanowić się, czy w tych 
zapisach, które funkcjonują od 1994 r. nie dokonać zmian i dostosować je do dzisiaj 
obowiązujących reguł. Dodał, że Regulamin Nagród Miasta Łodzi w I fazie 
podporządkowany był wyłącznie środowisku naukowemu.  

Komisja w drodze aklamacji przyjęła sugestie radnego.  

 
 IV. Zamkni ęcie posiedzenia  

Przewodniczący Komisji 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 
 



 
 
 
 
 


