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Protokół nr 1/XI/2018 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej  
i Budżetu Obywatelskiego Kultury 

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 30 listopada 2018 r. 

 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   5 radnych, 

obecnych   -   5 radnych, 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Radny p. Marcin Gołaszewski przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; 

Radny p. Damian Raczkowski przewodniczący komisji.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

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 ustalenia: 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski powitał obecnych na 
posiedzeniu komisji. Następnie Pan Przewodniczący otworzył posiedzenie. 

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów; 

b/ prezentacja kandydatów; 
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c/ głosowanie. 

Radna p. Emilia Susniło – Gruszka zgłosiła kandydaturę radnego p. Damiana 
Raczkowskiego. Pan radny jest osobą dla której spotkania z mieszkańcami i wsłuchiwanie się 
w ich głosy jest bardzo ważne. To właśnie pan radny Damian Raczkowski był inicjatorem 
i organizatorem bardzo wielu konsultacji, które przeprowadzaliśmy w Nowoczesnej. 
Dodatkowo myślę, że fakt, iż jest to pierwsza kadencja radnego, jest to bardzo pozytywne, 
ponieważ bycie jeszcze trochę na styku bycia zwykłym mieszkańcem a bycia radnym, 
pomoże w szczególny sposób wsłuchiwać się w głosy mieszkańców.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan radny Damian Raczkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Pan radny dodał: dziękuję 
za zgłoszenie. Oczywiście głównym elementem prac tej komisji jest budżet obywatelski, ale 
warto zauważyć, że element partycypacyjny jest bardzo istotny i jest kilka nowych pomysłów 
i projektów, które tak naprawdę teraz z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych do ans spływają, 
form komunikacji z obywatelami. Będę starał się wprowadzać i realizować je również 
w naszym mieście. Myślę, że współpraca z państwem radnymi będzie układa się bardzo 
dobrze.  

Bardzo dziękuję za zgłoszenie.  

Pytania do kandydata.  

Pytań nie zgłoszono.  

Za wyborem radnego p. Damiana Raczkowskiego na funkcję Przewodniczącego Doraźnej  
Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego głos oddały 4 osoby, przeciw 
nie głosował nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

W wyniku głosowania przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej 
i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi wybrany został radny p. Damian 
Raczkowski.  

Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski po przejęciu prowadzenia 
posiedzenia podziękował za zaufanie i wybór na funkcję przewodniczącego komisji. 

Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski zgłosił propozycję, by komisja 
posiadała dwóch wiceprzewodniczących.  

Za przyjęciem tej propozycji głosowało 5 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt również 
nie wstrzymał się od głosu. 

W wyniku głosowania propozycja ta została zaakceptowana przez komisję. 

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów; 

b/ prezentacja kandydatów; 

c/ głosowanie. 

Radna p. Emilia Susniło Gruszka: zgłosiła kandydaturę pani radnej Agnieszki Wieteski.  

Radna p. Agnieszka Wieteska wyraziła zgodę na kandydowanie. Pani radna poinformowała, 
że od lat zajmuje się budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, działała w Stowarzyszeniu 
Dom Wszystkich Polska, które krzewiło ideę społeczeństwa obywatelskiego. Obywatele 
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najwięcej wiedzą co jest dla nich potrzebne i to oni powinni jak najwięcej ustaw oddolnych 
swoich inicjatyw wprowadzać do naszych prac. Będę optowała za tym, aby udział obywateli 
był jak największy.  

Od lat pracuję w banku i praca z projektami jest mi bardzo bliska. Myślę, że moje 
doświadczenie w pracy w dziedzinie finansów będzie pomocne w pracy na rzecz pracy w tej 
komisji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski ja chciałbym zaproponować na 
funkcję wiceprzewodniczącego pana radnego Bogusława Huberta. Czy pan radny wyraża 
zgodę? 

Radny p. Bogusław Hubert: jestem mile zaskoczony tą propozycją. Jednak nie mogę jej 
przyjąć. Dziękuję bardzo. Deklaruję wolę pełnej współpracy z panem przewodniczącym i z 
komisję. Proszę w pełni korzystać z mojej wiedzy i z mojego doświadczenia w zakresie 
budżetu obywatelskiego.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy są jeszcze inne zgłoszenia 
kandydatów? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pytania do kandydata.  

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: wobec tego proszę 
o przegłosowania kandydatury radnej p. Agnieszki Wieteski.  

Za wyborem radnej p. Agnieszki Wieteski głosowało 4 radnych, przeciw – nikt, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  

W wyniku głosowania wiceprzewodniczącą Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej 
i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi wybrana została radna p. Agnieszka 
Wieteska.  

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 5 grudnia br. (początek – 
godz. 11.30). W trakcie tego posiedzenia komisja zajmie się m. in. rozpatrzeniem projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski poinformował, 
iż z ramienia prezydium Rady Miejskiej w Łodzi będzie w bieżącej kadencji samorządowej 
współpracował z Doraźną Komisją ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządziła 

Damian Raczkowski 

Monika Olejniczak 

 
 


