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Protokół nr 2/XII/2018 
 

posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 12 grudnia 2018 r. 
 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
członkowie Komisji Nagród i Odznaczeń RM 
stan - 10 
obecnych – 9 

• radny p. Mariusz Przybyła – nieobecny nieusprawiedliwiony 
 

Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 
rok – druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
 
Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec otworzył posiedzenie. Przewodniczący  
po przywitaniu zgromadzonych przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany 
radnym w zaproszeniach na posiedzenie.  
 
Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie w punkcie 1a – Przyjęcie protokołu 
nr 1/XI/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. Dodał, że protokół został wysłany drogą 
elektroniczną. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do porządku obrad Komisji.  
 
Nikt się zgłosił. 
 
Wobec braku uwag przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poddał pod głosowanie 
propozycję zmian w porządku obrad Komisji. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  
 
Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec przeszedł  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 
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Ad. pkt. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2019 rok – druk nr 339/2018 w zakresie merytorycznych 
zainteresowań Komisji. 

 
Wydatki Biura Rady Miejskiej przedstawiła dyrektor Biura p. Ewa Koronowska. Pani 
dyrektor poinformowała, że w budżecie na 2019 rok zarezerwowano kwotę w wysokości  
125 tys. zł z przeznaczeniem na Nagrody Miasta Łodzi. Na kwotę tę składa się 5 nagród  
po 25 tys. zł przyznawanych uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyznania Nagrody Miasta 
Łodzi, która jest opisana w Statucie Miasta.  
 
Wydatki Biura Rady Miejskiej stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec otworzył fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec otworzył fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Radosław Marzec przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 9 głosami „za”,  brakiem głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się”  
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku 339/2018 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji. 
 
 
Ad. pkt. 1a. Przyjęcie protokołu nr 1/XI/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał, czy są jakieś uwagi do protokołu  
z 1. posiedzenia Komisji. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 1. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 1. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Spraw różnych i wniosków nie wniesiono. 
 
W wyniku braku dalszych głosów przewodniczący Komisji, p. Radosław Marzec zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 

Protokół sporządziła:        Przewodniczący Komisji 
Aneta Michalak – wz. Sekretarza Komisji 


