Protokół nr 1/XII/2014
posiedzenia Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 8 grudnia 2014 r.
I. Obecność na posiedzeniu
1. Członkowie Komisji:
- stan......................... 5 osób,
- obecnych................ 5 osób.
2. Zaproszeni goście - według listy obecności.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
II. Proponowany porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia przez Wiceprzewodniczącego 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. pkt 1: otwarcie posiedzenia przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Krzysztof Stasiak powitał
zebranych, otwierając posiedzenie Komisji.
Ad. pkt 2: wybór Przewodniczącego Komisji:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Tomasz Kacprzak zgłosił wniosek
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 2 i 3. Uzasadniając tę propozycję pan
Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z ostatnimi ustaleniami pomiędzy Klubami Radnych,
Przewodniczącym Komisji Statutowej zostać ma osoba, która w obecnej chwili nie jest
jeszcze w składzie tej Komisji. Zmiany te nastąpiły po ostatniej sesji Rady Miejskiej –
przeprowadzono wówczas rozmowy między poszczególnymi Klubami Radnych, w wyniku
których zapadły powyższe ustalenia. Pan Przewodniczący Kacprzak zaproponował w związku
z tym, aby wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej przeprowadzony został w trakcie jej
kolejnego posiedzenia – podczas najbliższej sesji Rady, w dn. 10 grudnia br., osoba
ubiegająca się o funkcję Przewodniczącego tej Komisji zostanie oficjalnie jej członkiem.
Za przyjęciem powyższej propozycji głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował
nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu.
Komisja przyjęła zatem ww. propozycję, zmieniając porządek posiedzenia.
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Ad. pkt 4: ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Krzysztof Stasiak zgłosił wniosek,
by Komisja Statutowa powołała dwóch swoich Wiceprzewodniczących.
Za przyjęciem tego wniosku głosowało 4 radnych, przeciw — nikt, nikt również
nie wstrzymał się od głosu.
Ustalono więc, że wybranych zostanie dwóch Wiceprzewodniczących Komisji.
Ad. pkt 5: wybór Wiceprzewodniczącego Komisji:
a/ zgłaszanie kandydatów,
b/ prezentacja kandydatów,
c/ głosowanie.
Pan radny Sebastian Bulak zgłosił, w imieniu Klubu Radnych Prawa
i Sprawiedliwości, kandydaturę pana radnego Rafała Markwanta na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Tomasz Kacprzak zgłosił kandydaturę
pana radnego Macieja Rakowskiego. Pan Przewodniczący podkreślił, iż pan radny Rakowski
jest prawnikiem – od wielu już lat (tj. od 1994 r.) pracował w Komisji Statutowej, na pewno
więc będzie bardzo dobrym Wiceprzewodniczącym tej Komisji.
Pan radny Rafał Markwant oraz pan radny Maciej Rakowski wyrazili zgodę
na kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Za
wyborem
pana
radnego
Rafała
Markwanta
na
funkcję
Wiceprzewodniczącego Komisji głosowało 3 radnych, przeciw — nikt, nikt też nie
wstrzymał się od głosu (pan radny Markwant nie wziął udziału w głosowaniu).
Za wyborem pana radnego Macieja Rakowskiego na funkcję
Wiceprzewodniczącego Komisji głosowało 3 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie
wstrzymał się od głosu (pan radny Rakowski nie wziął udziału w głosowaniu).
Wiceprzewodniczącym Komisji wybrani więc zostali: pan radny Rafał
Markwant oraz pan radny Maciej Rakowski.
Prowadzenie obrad przejął w tym momencie Wiceprzewodniczący Komisji pan
Maciej Rakowski (jako najstarszy Wiceprzewodniczący).
Ad. pkt 6: sprawy wniesione i wolne wnioski.
Ustalono na koniec, że w trakcie następnego posiedzenia wybrany zostanie
Przewodniczący Komisji. Podczas tego posiedzenia radni rozpatrzą również projekt budżetu
miasta Łodzi na 2015 rok (w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji).
Na tym posiedzenie zakończono.
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