
DPr-BRM-II.0012.4.17.2018 
Protokół nr 1/XII/2018 

 
inauguracyjnego posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 4 grudnia 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   8 radnych  
 
obecnych   -   7 radnych  
 
nieobecnych  -     1 radna         tj. p. Emilia Susniło-Gruszka 
          
          
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. 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. 

 
 



III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski powitał obecnych na sali radnych 
oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
 
Ad pkt 1 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad pkt 2 - Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
Radny p. Mateusz Walasek zgłosił kandydaturę radnego p. Krzysztofa Makowskiego. 
Wyjaśnił, że radny ma doświadczenie w pracy w Radzie Miejskiej sięgające niemal 
pierwszych jej  kadencji. 
 
Radny p. Krzysztof Makowski wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Krzysztofa 
Makowskiego.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 3 - Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
 
 
Prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski. 
 
 
Ad pkt 4 – Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
propozycji dotyczących liczby wiceprzewodniczących komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski zaproponował dwóch 
wiceprzewodniczących komisji. 
 



 
Przewodniczący Komisji p. Krzysztof Makowski poddał pod głosowanie propozycję 
dwóch wiceprzewodniczących Komisji.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 
Ad pkt 5 - Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Radny p. Władysław Skwarka zgłosił kandydaturę radnej p. Agnieszki Wieteski.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała za 
zgłoszenie jej kandydatury. 
 
Radny p. Mateusz Walasek dodał, że według wstępnych ustaleń drugim 
wiceprzewodniczącym Komisji miałaby zostać radna p. Emilia Susniło-Gruszka, niestety nie 
jest obecna na posiedzeniu. Z tego względu zaproponował pozostawienie tego wakatu do 
uzupełnienia  na najbliższym posiedzeniu.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnej p. Agnieszki Wieteski. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się  
17 grudnia br. o godz. 13.30, a zostanie poświęcone opiniowaniu budżetu miasta na 2019 rok.  
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska          Krzysztof Makowski 
 
 
 


