
Protokół Nr I/XI/2018 
posiedzenia Komisji Statutowa  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 30 listopada 2018 r. 

 
 

I. Obecność na posiedzeniu:    
 
stan Komisji   - 4 radnych 
 
obecnych   - 4 radnych 
 
nieobecnych   - 0 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski. 
 
III. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
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. 
 
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Ad pkt 1 – Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski powitał radnych, i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył 
pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji.  
 
Przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
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Uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła porządek obrad. 
 
Ad pkt 2 i 3 - Wybór Przewodniczącego Komisji oraz przejęcie prowadzenia obrad przez 

Przewodniczącego Komisji. 
 
W toku dyskusji ustalono, że wybór przewodniczącego Komisji nastąpi na kolejnym posiedzeniu. 
 
Ad pkt 4 - Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Zaproponowano, aby w skład prezydium weszło dwóch wiceprzewodniczących. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” ustaliła, że w skład prezydium wejdzie dwóch wiceprzewodniczących. 
 
Ad pkt 5 - Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Radny p. Mateusz Walasek zgłosił kandydaturę radnej p. Ewy Bujnowicz – Zelt. 
 
Radna p. Ewy Bujnowicz – Zelt wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Radny p. Rafał Markwant zgłosił kandydaturę radnego p. Sebastiana Bulaka. 
 
Radny p. Sebastian Bulak wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski przystąpił do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” wybrała panią radną Ewę Bujnowicz – Zelt na funkcję 
Wiceprzewodniczącej Komisji. 
 
Radna p. Ewy Bujnowicz – Zelt nie wzięła udziału w głosowaniu. 
 
Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” wybrała pana radnego Sebastiana Bulaka na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Komisji.  
 
Radny p. Sebastian Bulak nie wziął udziału w głosowaniu. 
 
Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski przekazał, że Prezes Rady 
Ministrów poinformował, że przedłożoną przez Radę Miejskiej w Łodzi uchwałę Nr 
LXXV/2043/18 w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi można uznać za uzgodnioną z Prezesem 
Rady Ministrów (znak: BPr-BRM-II.0005.11.11.2018).  
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W związku z tym Komisja Statutowa powinna przygotować projekt uchwały, a Rada Miejska 
w Łodzi przyjąć uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi. 
 
Datę kolejnego posiedzenia ustalono na 12 grudnia przed sesją Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski podziękował wszystkim za 
udział w obradach i zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
Protokół sporządziła     Komisja przyjęła protokół 
Anna Czyżykowska      Marcin Gołaszewski  
 
 
Sekretarz Komisji     Przewodniczący  
     Rady Miejskiej w Łodzi  
 


