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DPr-BRM-II.0012.14.7.2018 
 

Protokół nr 1/XI/2018 
 

posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 29 listopada 2018 r. 
 

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

 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 
Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 
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 
6.Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia. 
 

Ad. pkt. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski otworzył inauguracyjne 
posiedzenie Komisji. Dodał, że ta Komisja dysponuje dość istotnymi instrumentami, które 
należy wykorzystywać, żeby promować Łódź, osoby pracujące na rzecz Miasta, honorować 
tych obywateli, którzy włożyli wkład w budowanie jego wizerunku w kraju i za granicą.  
 
Przewodniczący RM przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie.  
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W związku z brakiem uwag przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w Łodzi p. Marcin 
Gołaszewski przeszedł do realizacji proponowanego porządku obrad. 
 

 
Ad. pkt. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski poprosił o zgłaszanie 
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń. 
W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski 
zgłosił kandydaturę radnego p. Radosława Marca. Podkreślił, że radny p. Radosław Marzec 
był przewodniczącym tej Komisji w poprzedniej kadencji samorządu. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski zapytał, czy są inne 
kandydatury. 
 
Nikt się nie zgłosił. 
 
W związku z brakiem innych propozycji przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. 
Marcin Gołaszewski zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny p. Radosław Marzec wyraził zgodę. 
 
W związku z powyższym przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Radosława Marca na funkcję 
przewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń. 
 
W głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
radny p. Radosław Marzec został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Nagród  
i Odznaczeń. 
 
 
Ad. pkt. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski pogratulował  
i poprosił nowo wybranego przewodniczącego o przejęcie prowadzenia obrad Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec podziękował za wybór. 
 

 
Ad. pkt. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
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Radny p. Damian Raczkowski zaproponował, aby w Prezydium Komisji zasiadało dwóch 
wiceprzewodniczących.  
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poddał pod głosowanie propozycję,  
aby w Prezydium Komisji zasiadało dwóch wiceprzewodniczących.  
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
ustalono, że w Prezydium Komisji będzie zasiadać dwóch wiceprzewodniczących.  
 

 
Ad. pkt. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcje 
wiceprzewodniczących Komisji. 
 
W imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej radny p. Damian Raczkowski zgłosił 
kandydaturę radnej p. Katarzyny Wachowskiej. 

 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał, czy kandydatka wyraża zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radna p. Katarzyna Wachowska wyraziła zgodę na kandydowanie. Podkreśliła, że będzie 
solidnie wypełniać rolę wiceprzewodniczącej Komisji.  
 
W imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej radna p. Katarzyna Wachowska zgłosiła 
kandydaturę radnego p. Damiana Raczkowskiego. 
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na 
kandydowanie.  
 
Radny p. Damian Raczkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Podkreślił, że ma kilka 
pomysłów na to, jak Komisja mogłaby funkcjonować, w jaki sposób i w jakim kierunku 
mogłaby zmierzać.  
 
W związku z powyższym przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poddał pod 
głosowanie kandydaturę radnej p. Katarzyny Wachowskiej na funkcję wiceprzewodniczącej 
Komisji Nagród i Odznaczeń. 
 

W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
radna p. Katarzyna Wachowska została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej Komisji 
Nagród  
i Odznaczeń. 
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Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 
p. Damiana Raczkowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Nagród i Odznaczeń. 
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
radny p. Damian Raczkowski został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Nagród  
i Odznaczeń. 
 
 
Ad. pkt. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zaproponował, aby stałym dniem posiedzeń 
Komisji był poniedziałek godz. 11:00. 
 
Nikt nie wniósł sprzeciwu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zaproponował, aby następne posiedzenie 
Komisji odbyło się w dniu 12 grudnia 2018 r. w przerwie obrad Sesji RM. Posiedzenie 
poświęcone byłoby zaopiniowaniu budżetu miasta Łodzi na 2019 rok w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji.  
 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
W wyniku braku dalszych głosów przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 

 
Protokół sporządziła:       Przewodniczący Komisji 
Aneta Michalak 
w zastępstwie Sekretarza Komisji       
 


