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Protokół nr 1/I/2019 
 

posiedzenia Komisji  
Budżetu Obywatelskiego  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 16 stycznia 2019 r. 

 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   7 radnych, 

obecnych   -   7 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. Poinformowała, że pan radny pełnił funkcję przewodniczącego Doraźnej 
Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego. Wykazał się 
zaangażowaniem w działalność komisji i sprawnie nią kierował, dlatego jest osobą godną 
zaufania.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan radny Damian Raczkowski wyraził zgodę na kandydowanie. Pan radny dodał: dziękuję 
za zgłoszenie. Myślę, że nasza dalsza współpraca będzie układa się równie dobrze jak 
dotychczas.  

Bardzo dziękuję za zgłoszenie.  

Pytania do kandydata.  

Pytań nie zgłoszono.  

Za wyborem radnego p. Damiana Raczkowskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji 
Budżetu Obywatelskiego głos oddały 6 osoby, przeciw nie głosował nikt, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  

W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji 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. Być może dziś nie dokonamy wyboru dwóch 
wiceprzewodniczących, ale przegłosujmy tę propozycję. 

Za przyjęciem tej propozycji głosowało 7 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. 
Pani radna pełniła funkcję wiceprzewodniczącej komisji doraźnej więc powinna ją 
kontynuować. 

Radna p. Agnieszka Wieteska wyraziła zgodę na kandydowanie. Pani radna dodała: 
zaprezentowałam swoją kandydaturę już podczas poprzednich wyrobów na funkcję 
wiceprzewodniczącej komisji, ale dziękuję za możliwość prezentacji.  

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

Innych kandydatur nie zgłoszono. 
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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 6 radnych, przeciw – nikt, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  

W wyniku głosowania wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej 
w Łodzi wybrana została radna p. Agnieszka Wieteska.  

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Ustalono, że na następnym posiedzeniu Komisji zostanie przyjęty m.in. plan pracy. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządziła 

Damian Raczkowski 

Monika Olejniczak 

 
 


