
Protokół nr 11/XII/2014 
 

posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 8 grudnia 2016 r. 

I. W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................10 

    - obecnych.................9 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

 

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017  
rok – druk nr 324/2016 z dnia 15 listopada 2016 - w zakresie merytorycznych zadań 
Komisji.   

 
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  

Finansowej na lata 2017 - 20140 – druk nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 – 
w zakresie merytorycznych zadań Komisji.  

 
3. Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 16 października 2016 r.  
 

4. Sprawy różne i wniesione. 
      

 
III. Przebieg posiedzenia. 

 Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec otworzył posiedzenie. Po przywitaniu 
zgromadzonych przewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany 
radnym w zaproszeniach na posiedzenie, a następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad 
Komisji?.  

Nikt nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad i Komisja jednogłośnie 
9 głosami „za” przyjęła porządek. 

 

Ad 1/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2017  rok – druk nr 324/2016 - w zakresie merytorycznych zadań Komisji, 
który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu, który stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu.  

 Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec przypomniał, iż w budżecie miasta 
zaplanowane zostały środki w kwocie 125.000 zł, które przeznaczone zostaną na Nagrody 
Miasta.  
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Następnie p. R. Marzec poprosił Dyrektora Biura Rady Miejskiej w Łodzi 
p. Ewę Koronowską o zreferowanie projektu uchwały w powyższym zakresie. 

Dyrektor p. Ewa Koronowska powiedziała, że zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok 
kwota 125.000 zł została zapisana na stronie 178 i spełnia wszystkie wymogi określone 
w Statucie Miasta Łodzi. Kwota na ten cel nie może być niższa niż równowartość 
pięciokrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, wynoszącej 8. 830 zł. Radni 
przyznają 125.000 zł zatem kwota w pełni spełnia wymogi i zabezpieczona jest w budżecie 
miasta. 

Następnie przewodniczący zapytał radnych, czy są wątpliwości i pytania odnośnie 
zaplanowanej kwoty?  

 Nikt z radnych nie zgłosił uwag do zaplanowanego budżetu na ten cel 
i przewodniczący p. Radosław Marzec poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017  rok – druk 
nr 324/2016 – w zakresie merytorycznych zadań Komisji, który to Komisja jednogłośnie 
10 głosami „za” zaopiniowała pozytywnie. 

Ad 2/ Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2017 -2040 – druk nr 325/2016 - w zakresie merytorycznych zadań 
Komisji, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 Projekt uchwały zaprezentowała Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata 
Wojtczak, która powiedziała, że zadanie to jest zadaniem jednorocznym, zapisanym 
w wydatkach bieżących, które są elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), 
zatem ta kwota jest również jest wkalkulowana w Wieloletnią Prognozę Finansową. 
Po prezentacji Dyrektor p. M. Wojtczak poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały.  

Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag do projektu uchwały i Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej na lata 2017 - 2040 – druk nr 325/2016 - w  zakresie merytorycznych 
zadań Komisji, który to Komisja jednogłośnie 10 głosami „za” zaopiniowała pozytywnie. 

 

Ad 3/ Przyjęcie protokołu nr 10 z dnia 16 października 2016 r.  

 Przewodniczący Komisji p. R. Marzec przypomniał, iż protokół przekazany został 
radnym drogą elektroniczną, celem wniesienia ewentualnych uwag. Nikt z radnych nie wniósł 
zastrzeżeń do treści protokołu, zatem przewodniczący Komisji poddał protokół pod 
glosowanie.  

 Komisja bez uwag, jednogłośnie 10 głosami „za” przyjęła protokół z posiedzenia Komisji 
z dnia 16 października 2016 r.   

 

Ad 4/ Sprawy różne i wniesione. 

 Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec stwierdził, iż pomiędzy 
posiedzeniami nie wpłynęła żadna korespondencja.  
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 W ramach spraw różnych radny p. Sylwester Pawłowski, jako członek Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi, powiedział, iż obecnie trwają prace nad zmianami 
w Statucie Miasta Łodzi oraz jego załącznikami. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Statutowej 
padły uwagi m.in. odnośnie ilości przyznawanych przez Radę Miejską Odznak za Zasługi 
dla Miasta Łodzi, chcąc nieco ograniczyć ilość osób wyróżnionych tym tytułem.   
Radny zapytał, czy w tej sprawie Komisja Nagród i Odznaczeń będzie chciała również 
wypowiedzieć się do Regulaminu przyznawania Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi, 
Honorowego Obywatelstwa i Nagrody Miasta. 
Przewodniczący Komisji  stwierdził, że jeżeli radni Komisji Nagród i Odznaczeń uznają to 
za stosowne, to Komisja może pochylić się nad zmianami w Statucie w tym zakresie 
na kolejnym posiedzeniu w styczniu przyszłego roku, które zostanie zwołane w związku 
z   przyjęciem Planu pracy Komisji na rok 2017. Do tego czasu należy zastanowić się, czy 
warte rozważenia jest ograniczenie ilości przyznawania przez Radę Miejską odznak, czy 
to Komisja Nagród i Odznaczeń winna na posiedzeniu decydować, kto winien 
być uhonorowany i otrzymać takie odznaczenie. Czy też wchodzić w wąskie kryteria 
ograniczające funkcjonowanie i działanie Komisji.  
Wstępnie Przewodniczący zaproponował termin kolejnego posiedzenia w dniu 16 stycznia 
2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. 
 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
 
 IV. Zamkni ęcie posiedzenia  

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec podziękował wszystkim za 
uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Nagród i Odznaczeń R.M. w Łodzi i w tym miejscu 
uznał posiedzenie za zamknięte.  
Na tym protokół zakończono. 
 
 

 

 
 
 
 
 
sporządziła:  
Sekretarz Komisji  
 
Małgorzata Gasik 
 
 
 
 


