Protokół nr 1/XII/2014
posiedzenia Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 grudnia 2014 r.
I. Obecność na posiedzeniu
1. Członkowie Komisji
- stan.....7
- obecnych....7
- nieobecnych…0
Zaproszenia dla radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Listy obecności stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
II. Planowany 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
Ad 1
Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pierwsze posiedzenie Komisji Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz Kacprzak. Radni
przyjęli proponowany porządek posiedzenia.
Ad 2
Wybór Przewodniczącego Komisji.
Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak
zwrócił się do radnych z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji.
Radny p. Sylwester Pawłowski zaproponował w imieniu Klubu Radnych Sojuszu
Lewicy Demokratycznej kandydaturę radnego Macieja Rakowskiego. Poinformował, że
funkcję radnego p. Rakowski pełni od 1994 r. Zapewnił, że jego wieloletnie doświadczenie
samorządowe daje gwarancję sprawnego funkcjonowania Komisji, a także utrzymania jej prac
na wysokim poziomie merytorycznym.
Radny p. Maciej Rakowski wyraził zgodę na kandydowanie. Podziękował za dobrą
opinię i zapewnił, że dołoży starań, aby sprostać oczekiwaniom. Stwierdził, że nie jest ani
architektem, ani urbanistą. Poinformował, że w ubiegłej kadencji przez 4 lata pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego tej Komisji.
Ponieważ nie było innych zgłoszeń, Prowadzący zwrócił się z pytaniem, kto z radnych
jest za powołaniem kandydata na Przewodniczącego Komisji.
Za powołaniem głosowało 6 radnych,
przeciw  0,
wstrzymało się  0.
Kandydat nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał głos wybranemu Przewodniczącemu
Komisji.
Ad 3
Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Komisji
Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Komisji, który podziękował radnym za
wybór i zaufanie.
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Ad 4
Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji
Przewodniczący Komisji p. Maciej Rakowski zaproponował, aby każdy z Klubów
miał swojego przedstawiciela w Prezydium. Radni nie wnieśli uwag do propozycji
Przewodniczącego. Komisja jednomyślnie 7 głosami „za” zdecydowała o wyborze dwóch
Wiceprzewodniczących Komisji.
Ad 5.
Wybór Wiceprzewodniczących Komisji.
W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej radna p. Karolina Kępka zgłosiła
kandydaturę radnej p. Urszuli Niziołek-Janiak na Wiceprzewodniczącą Komisji.
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wynik głosowania : „za” – 6 głosów , „przeciw” – 0 głosów , „wstrzymujących się”0 głosów.
Radna nie brała udziału w głosowaniu.
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski
zgłosił kandydaturę radnego p. Łukasza Magina na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Radny p. Łukasz Magin wyraził zgodę na kandydowanie.
Wynik głosowania : „za” – 6 głosów , „przeciw” – 0 głosów , „wstrzymujących się”0 głosów.
Ad 6
Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poinformował, że sesja
budżetowa została wstępnie zaplanowana na 14 stycznia 2015 r. Zwrócił się także do
członków Komisji o rozpoczęcie prac związanych z uchwaleniem budżetu na 2015 r.
Sugerowany termin przekazania opinii Komisji w tym zakresie został wstępnie ustalony do
24 grudnia 2014 r.
Przewodniczący p. Maciej Rakowski powiedział, że Komisja Planu opiniuje budżet
w niewielkim zakresie, w szczególności opiniuje wydatki związane z nakładami na procedury
planistyczne. Na wniosek Wiceprzewodniczącej p. Urszuli Niziołek-Janiak, p. Rakowski
zaproponował, aby Komisja odniosła się także merytorycznie do projektu budżetu, w tym
także w zakresie inwestycji, ich finansowania i oceny z punktu widzenia założeń
urbanistycznych miasta. Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji o ewentualne
zgłaszanie propozycji do sekretarza Komisji.
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Następnie Przewodniczący p. Maciej Rakowski zwrócił się do p. Kacprzaka z zapytaniem czy w Radzie Miejskiej występuje, tak jak w sejmie zwyczajowa zasada dyskontynuacji
zgodnie z którą parlament, który kończy swoją kadencję zamyka wszystkie sprawy nad
którymi pracował? Pan Kacprzak wyjaśnił, że obowiązuje zasada kontynuacji.
Wstępnie ustalono, że Komisja będzie się spotykać w piątki o godz. 9.00.
Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym prowadzący zamknął posiedzenie.
Przewodniczący
Komisji Planu Przestrzennego,
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Maciej Rakowski
Protokół sporządziła

Joanna Kaźmierczyk
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