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Protokół nr 1/XI/2018 
 

posiedzenia Komisji Kultury 
Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 29 listopada 2018 r. 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu. 

stan Komisji   -   15 radnych, 

obecnych   -   14 radnych, 

nieobecny   -   1 radny, tj.: 

- radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony.  

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

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

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski powitał obecnych na sali 
obrad. Następnie Pan Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji. 

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów; 

b/ prezentacja kandydatów; 

c/ głosowanie. 



 2

Radny p. Maciej Rakowski zgłosił kandydaturę radnej p. Karoliny Kępki. Pan radny 
przypomniał, iż radna p. Karolina Kępka w latach 2010 – 2014 pełniła już funkcję 
Przewodniczącej Komisji Kultury. Jest radną doświadczoną i Komisja ta będzie bardzo 
dobrze funkcjonować pod jej kierownictwem. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pan radna Karolina Kępka wyraziła zgodę na kandydowanie. Pani radna dodała: dziękuję 
za zgłoszenie. Sądzę, że jeśli państwo obdarzycie mnie zaufaniem, to Komisja Kultury pod 
moim kierownictwem będzie działań nie tylko z korzyścią dla Rady Miejskiej, ale dla całego 
środowiska łódzkiej kultury. Bardzo dziękuję za zgłoszenie.  

Pytania do kandydata.  

Pytań nie zgłoszono.  

Za wyborem radnej p. Karoliny Kępki na funkcję Przewodniczącej Komisji Kultury głos 
oddało 12 osób, przeciw nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu.  

W wyniku głosowania przewodniczącą Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi wybrana 
została radna p. Karolina K ępka. 

Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka po przejęciu prowadzenia posiedzenia 
podziękowała za zaufanie i wybór na funkcję przewodniczącej komisji. 

Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka zgłosiła propozycję, by komisja 
posiadała dwóch wiceprzewodniczących.  

Za przyjęciem tej propozycji głosowało 10 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. 

Radny p. Sylwester Pawłowski: zgłosił kandydaturę pana radnego Macieja Rakowskiego. 
Pan M. Rakowski jest radnym od 1994 r.. Doświadczenie nabyte w łódzkim samorządzie 
pozwoliło mu również w przeszłości piastować funkcję przewodniczącego Komisji Kultury. 
Było to w kadencji 2002 – 2006 i w kadencji 2006 – 2010. Wydaje się, ze środowisko 
łódzkiej kultury będzie miało w osobie radnego p. Macieja Rakowskiego wsparcie, 
a prezydium i nasza komisja godnego reprezentanta zajmującego się tematyką łódzkiej 
kultury.  

Radny p. Maciej Rakowski wyraził zgodę na kandydowanie. Pan radny poinformował, że w 
przeszłości przez niecałe dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury 
Rady Miejskiej w Łodzi.  

Radny p. Mateusz Walasek: ja chciałbym zgłosić kandydaturę radnej p. Joanny Budzińskiej. 
Jej w tej chwili jeszcze nie ma na komisji. Mam pewność, że za jakieś 2, 3 minuty będzie na 
komisji. Czy w związku z tym moglibyśmy prosić o ogłoszenie przerwy do momentu jej 
pojawienia się?  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poczekamy na panią radną. W tym 
czasie przejdziemy do głosowania nad kandydaturą radnego p. Macieja Rakowskiego.  

Czy są jeszcze inne zgłoszenia kandydatów? 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Pytania do kandydata.  

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: wobec tego proszę o przegłosowania 
kandydatury radnego p. Macieja Rakowskiego.  

Za wyborem radnego p. Macieja Rakowskiego głosowało 10 radnych, przeciw – nikt, nikt 
też nie wstrzymał się od głosu.  

W wyniku głosowania wiceprzewodniczącym Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi 
wybrany został radny p. Maciej Rakowski.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: ogłaszam kilkuminutową przerwę.  

Po przerwie.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: przed przerwą nastąpiła rekomendacja 
radnej p. Joanny Budzińskiej na funkcję przewodniczącej Komisji Kultury. Czy wyraża pani 
zgodę na kandydowanie? 

Radna p. Joanna Budzińska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Radny p. Mateusz Walasek: ja chciałbym powiedzieć więcej słów tytułem prezentacji. Pani 
Joanna Budzińska jest radną już trzecią kadencję. W Komisji Kultury też już pracowała. 
Sądzę, że funkcję w prezydium będzie godnie i z doświadczeniem pełnić, bo w Komisji 
Kultury na pewno dobrze się udzielała.  

Pytania do kandydata.  

Radna p. Marta Grzeszczyk: pani kandydatka spóźniła się aż kwadrans na posiedzenie 
dzisiejszej Komisji Kultury więc zakładaliśmy, że przygotowuje swoją prezentację. Jeśli wi ęc 
moglibyśmy usłyszeć jakimi obszarami głównie będzie się zajmowała w Komisji Kultury – 
jako jej wiceprzewodnicząca.  

Radna p. Joanna Budzińska poinformowała, że w minionej kadencji pełniła funkcję 
wiceprzewodniczącej Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi. Jestem wsparciem 
przewodniczącej komisji, dlatego myślę, że wszystkie obszary są w moim zainteresowaniu. 
Nie mam sprecyzowanych konkretnych zainteresowań. W czasie prac komisji zajmujemy się 
wszystkimi placówkami miejskimi, zasięg jest obszerny. Sądzę, że –jako prezydium – 
musimy się wspierać we wszystkich obszarach.  

Innych pytań nie zgłoszono.  

Za wyborem radnej p. Joanny Budzińskiej głosowało 9 radnych, przeciw – nikt, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu.  

W wyniku głosowania wiceprzewodniczącą Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi 
wybrana została radna p. Joanna Budzińska. 

Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 4 grudnia br. (początek – 
godz. 14.00). 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.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski poinformował, 
iż w bieżącej kadencji samorządowej z Komisją Kultury  współpracować będzie 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi p. Małgorzata Niewiadomska – Cudak.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodnicząca Komisji 

Protokół sporządziła 

Karolina Kępka  

Monika Olejniczak 

 


