
DPr-BRM-II.0012.21.1.2016 

Protokół nr 1/I/2016 
 

inauguracyjnego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 13 stycznia 2016 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   5radnych 
obecnych   -   5 radnych 
nieobecnych  -   0 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Porządek obrad: 
 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Inauguracyjne posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej  
p. Tomasz Kacprzak. Wyjaśnił, że Komisja ta powołana została już po raz kolejny i stoi 
przed  nią bardzo wiele zadań do zrealizowania. Podkreślił, że budżet obywatelski to sukces 
Łodzi i warto tę inicjatywę rozwijać. Następnie odczytał porządek obrad posiedzenia. 

 
Porządek obrad: 
 
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. 
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Proponowany porządek został przez radnych przyjęty jednomyślnie. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad.2. Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zgłosiła kandydaturę radnego p. Bogusława Huberta, 
poprzedniego przewodniczącego Komisji. Propozycję tę uzasadniła dużym doświadczeniem 
radnego w dotychczasowych pracach Komisji, we wszystkich jej edycjach.  
 
 
Radny p. Bogusław Hubert wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury. Dodał, że w dwu pierwszych edycjach budżetu obywatelskiego pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji, w poprzedniej – trzeciej edycji był jej 
przewodniczącym. Zdobyte doświadczenie pozwoli mu na poprowadzenie prac Komisji we 
właściwy sposób. Dodał, że w tej edycji Komisja zapozna się z wnioskami Rady 
Programowej dotyczącymi ewentualnych zmian w procedurze budżetu obywatelskiego. 
Podjęte decyzje Rada Programowa konsultuje obecnie z władzami Miasta.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną 
kandydaturę. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Bogusław Hubert został 
przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący p. Bogusław Hubert przejął prowadzenie obrad. Ponownie podziękował za 
poparcie jego kandydatury.  
 
 
Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował powołanie dwóch 
wiceprzewodniczących Komisji i poddał tę propozycję pod głosowanie.  
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W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
 
 
Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zgłosiła kandydatury radnych p. Małgorzaty Moskwy-
Wodnickiej i p. Tomasza Głowackiego. Uzasadniając zgłoszone kandydatury wyraziła opinię, 
że dotychczasowy skład prezydium Komisji sprawdził się. Podkreśliła, że szczególnie ważne 
jest również, aby w prezydium tej wyjątkowej Komisji zasiadali przedstawiciele wszystkich 
klubów radnych funkcjonujących w Radzie Miejskiej w Łodzi.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała 
za tę rekomendację. Dodała, że dotychczasowe prace Komisji przebiegały bardzo sprawnie,  
a zdobyte przez radnych doświadczenie wpłynie na jej dalszą bardzo sprawną pracę.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki wyraził zgodę na kandydowanie i również podziękował za 
zgłoszoną rekomendację. Dodał, że dotychczas znane mu były racje wnioskodawców ale jako 
członek Komisji poznał również racje drugiej strony procesu budżetu obywatelskiego. 
Wyraził opinię, że budżet obywatelski winien bardziej stanowić spełnienie pomysłów 
mieszkańców, a nie twardych zadań Miasta jakimi są np. remonty, czy inwestycje.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka została 
wiceprzewodniczącą Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnego p. Tomasza Głowackiego. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
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W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Tomasz Głowacki został 
wiceprzewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 
- pismo Przewodniczącego RM o konieczności przedłożenia planu pracy Komisji na 2016 rok 
do końca stycznia br.  
 
 
Przewodniczący zaproponował, aby w tym celu kolejne posiedzenie Komisji odbyło się  
27 stycznia br. Następnie zwrócił się z prośbą do wiceprzewodniczącej komisji  
p. M. Moskwy–Wodnickiej o informację na temat prac Rady Programowej, w której 
spotkaniach uczestniczy.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyjaśniła, że obrady 
przebiegają burzliwe, uczestniczą w nich przedstawiciele rad osiedli, członkowie Doraźnej 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, przedstawiciele uczelni. Do Rady Programowej 
składane są również wnioski mieszkańców miasta. Wspólnie dochodzi się do pozytywnych 
dla b.o rozwiązań, a Rada powstała właśnie po to, by budżet obywatelski udoskonalać. 
Obecnie ważnym tematem dyskusji jest podział środków b.o z uwzględnieniem jak 
dotychczas wniosków ogólnomiejskich i dzielnicowych, czy raczej podział środków  
z uwzględnieniem jedynie osiedli. Głosy członków Rady skłaniają się ku podziale środków na 
osiedla, jednakże ostateczna decyzja należy do Prezydenta Miasta Łodzi.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że jedno z kolejnych posiedzeń 
Komisji poświęcone zostanie zapoznaniu się z przebiegiem i wynikami prac Rady 
Programowej.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
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W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Tomasz Głowacki został 
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Przewodniczący p. Bogusław Hubert przejął prowadzenie obrad. Ponownie podziękował za 
poparcie jego kandydatury.  
 
 
Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował powołanie dwóch 
wiceprzewodniczących Komisji i poddał tę propozycję pod głosowanie.  
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W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
 
 
Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zgłosiła kandydatury radnych p. Małgorzaty Moskwy-
Wodnickiej i p. Tomasza Głowackiego. Uzasadniając zgłoszone kandydatury wyraziła opinię, 
że dotychczasowy skład prezydium Komisji sprawdził się. Podkreśliła, że szczególnie ważne 
jest również, aby w prezydium tej wyjątkowej Komisji zasiadali przedstawiciele wszystkich 
klubów radnych funkcjonujących w Radzie Miejskiej w Łodzi.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała 
za tę rekomendację. Dodała, że dotychczasowe prace Komisji przebiegały bardzo sprawnie,  
a zdobyte przez radnych doświadczenie wpłynie na jej dalszą bardzo sprawną pracę.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki wyraził zgodę na kandydowanie i również podziękował za 
zgłoszoną rekomendację. Dodał, że dotychczas znane mu były racje wnioskodawców ale jako 
członek Komisji poznał również racje drugiej strony procesu budżetu obywatelskiego. 
Wyraził opinię, że budżet obywatelski winien bardziej stanowić spełnienie pomysłów 
mieszkańców, a nie twardych zadań Miasta jakimi są np. remonty, czy inwestycje.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka została 
wiceprzewodniczącą Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnego p. Tomasza Głowackiego. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
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W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Tomasz Głowacki został 
wiceprzewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 
- pismo Przewodniczącego RM o konieczności przedłożenia planu pracy Komisji na 2016 rok 
do końca stycznia br.  
 
 
Przewodniczący zaproponował, aby w tym celu kolejne posiedzenie Komisji odbyło się  
27 stycznia br. Następnie zwrócił się z prośbą do wiceprzewodniczącej komisji  
p. M. Moskwy–Wodnickiej o informację na temat prac Rady Programowej, w której 
spotkaniach uczestniczy.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyjaśniła, że obrady 
przebiegają burzliwe, uczestniczą w nich przedstawiciele rad osiedli, członkowie Doraźnej 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, przedstawiciele uczelni. Do Rady Programowej 
składane są również wnioski mieszkańców miasta. Wspólnie dochodzi się do pozytywnych 
dla b.o rozwiązań, a Rada powstała właśnie po to, by budżet obywatelski udoskonalać. 
Obecnie ważnym tematem dyskusji jest podział środków b.o z uwzględnieniem jak 
dotychczas wniosków ogólnomiejskich i dzielnicowych, czy raczej podział środków  
z uwzględnieniem jedynie osiedli. Głosy członków Rady skłaniają się ku podziale środków na 
osiedla, jednakże ostateczna decyzja należy do Prezydenta Miasta Łodzi.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że jedno z kolejnych posiedzeń 
Komisji poświęcone zostanie zapoznaniu się z przebiegiem i wynikami prac Rady 
Programowej.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 
 



DPr-BRM-II.0012.21.1.2016 

Protokół nr 1/I/2016 
 

inauguracyjnego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 13 stycznia 2016 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   5radnych 
obecnych   -   5 radnych 
nieobecnych  -   0 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Porządek obrad: 
 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Inauguracyjne posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej  
p. Tomasz Kacprzak. Wyjaśnił, że Komisja ta powołana została już po raz kolejny i stoi 
przed  nią bardzo wiele zadań do zrealizowania. Podkreślił, że budżet obywatelski to sukces 
Łodzi i warto tę inicjatywę rozwijać. Następnie odczytał porządek obrad posiedzenia. 

 
Porządek obrad: 
 
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. 
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Proponowany porządek został przez radnych przyjęty jednomyślnie. 
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad.2. Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zgłosiła kandydaturę radnego p. Bogusława Huberta, 
poprzedniego przewodniczącego Komisji. Propozycję tę uzasadniła dużym doświadczeniem 
radnego w dotychczasowych pracach Komisji, we wszystkich jej edycjach.  
 
 
Radny p. Bogusław Hubert wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury. Dodał, że w dwu pierwszych edycjach budżetu obywatelskiego pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji, w poprzedniej – trzeciej edycji był jej 
przewodniczącym. Zdobyte doświadczenie pozwoli mu na poprowadzenie prac Komisji we 
właściwy sposób. Dodał, że w tej edycji Komisja zapozna się z wnioskami Rady 
Programowej dotyczącymi ewentualnych zmian w procedurze budżetu obywatelskiego. 
Podjęte decyzje Rada Programowa konsultuje obecnie z władzami Miasta.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i głosów „wstrzymujących się”, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną 
kandydaturę. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Bogusław Hubert został 
przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący p. Bogusław Hubert przejął prowadzenie obrad. Ponownie podziękował za 
poparcie jego kandydatury.  
 
 
Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaproponował powołanie dwóch 
wiceprzewodniczących Komisji i poddał tę propozycję pod głosowanie.  
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W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
 
 
Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zgłosiła kandydatury radnych p. Małgorzaty Moskwy-
Wodnickiej i p. Tomasza Głowackiego. Uzasadniając zgłoszone kandydatury wyraziła opinię, 
że dotychczasowy skład prezydium Komisji sprawdził się. Podkreśliła, że szczególnie ważne 
jest również, aby w prezydium tej wyjątkowej Komisji zasiadali przedstawiciele wszystkich 
klubów radnych funkcjonujących w Radzie Miejskiej w Łodzi.  
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała 
za tę rekomendację. Dodała, że dotychczasowe prace Komisji przebiegały bardzo sprawnie,  
a zdobyte przez radnych doświadczenie wpłynie na jej dalszą bardzo sprawną pracę.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki wyraził zgodę na kandydowanie i również podziękował za 
zgłoszoną rekomendację. Dodał, że dotychczas znane mu były racje wnioskodawców ale jako 
członek Komisji poznał również racje drugiej strony procesu budżetu obywatelskiego. 
Wyraził opinię, że budżet obywatelski winien bardziej stanowić spełnienie pomysłów 
mieszkańców, a nie twardych zadań Miasta jakimi są np. remonty, czy inwestycje.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
 
 
W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka została 
wiceprzewodniczącą Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnego p. Tomasza Głowackiego. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
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W związku z powyższym wynikiem głosowania p. Tomasz Głowacki został 
wiceprzewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Ad. 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 
- pismo Przewodniczącego RM o konieczności przedłożenia planu pracy Komisji na 2016 rok 
do końca stycznia br.  
 
 
Przewodniczący zaproponował, aby w tym celu kolejne posiedzenie Komisji odbyło się  
27 stycznia br. Następnie zwrócił się z prośbą do wiceprzewodniczącej komisji  
p. M. Moskwy–Wodnickiej o informację na temat prac Rady Programowej, w której 
spotkaniach uczestniczy.  
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyjaśniła, że obrady 
przebiegają burzliwe, uczestniczą w nich przedstawiciele rad osiedli, członkowie Doraźnej 
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, przedstawiciele uczelni. Do Rady Programowej 
składane są również wnioski mieszkańców miasta. Wspólnie dochodzi się do pozytywnych 
dla b.o rozwiązań, a Rada powstała właśnie po to, by budżet obywatelski udoskonalać. 
Obecnie ważnym tematem dyskusji jest podział środków b.o z uwzględnieniem jak 
dotychczas wniosków ogólnomiejskich i dzielnicowych, czy raczej podział środków  
z uwzględnieniem jedynie osiedli. Głosy członków Rady skłaniają się ku podziale środków na 
osiedla, jednakże ostateczna decyzja należy do Prezydenta Miasta Łodzi.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że jedno z kolejnych posiedzeń 
Komisji poświęcone zostanie zapoznaniu się z przebiegiem i wynikami prac Rady 
Programowej.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 
 


