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Protokół Nr 1/XII/2014 
posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 5 grudnia 2014 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 5 radnych 

obecnych   - 5 radnych 

nieobecnych   - 0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli: 

I części posiedzenia przewodniczył p. Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, 
II części posiedzenia przewodniczył p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji. 

III. 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. 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.  

Ad. pkt 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz Kacprzak otworzył pierwsze, 
inauguracyjne posiedzenie Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia. 

Radni nie wnieśli uwag i przyjęli porządek przez aklamację. 

Ad. pkt 2. Wybór Przewodniczącego Komisji.  

a/ zgłaszanie kandydatów 
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Radny p. Marcin Zalewski na funkcję przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę radnego 
p. Tomasza Głowackiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz Kacprzak zapytał pana radnego czy 
wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radny p. Tomasz Głowacki wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz Kacprzak zapytał czy są inne 
kandydatury na stanowisko przewodniczącego Komisji.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

b/ prezentacja kandydatów 

Radny p. Tomasz Głowacki powiedział, że skończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, 
z wykształcenia jest historykiem i pracuje jako nauczyciel historii i WOS. Od piętnastu lat ma 
kontakt z jednostkami pomocniczymi, w 1999 roku został wybrany do Rady Osiedla Radogoszcz. 
Od 2005 roku pełni funkcję przewodniczącego Zarządu. Zna bieżące problemy rad osiedli, 
sposoby i źródła finansowania. Obserwuje zmiany, jakie w nich zachodzą. Posiadane 
doświadczenie chciałby wykorzystać w pracy radnego, przewodniczącego Komisji. 

Pytań do kandydata nie zgłoszono. 

c/ głosowanie 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz Kacprzak przystąpił do głosowania. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 
się” wybrała p. Tomasza Głowackiego na przewodniczącego Komisji. 

Ad. pkt 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał prowadzenie Komisji nowo wybranemu 
przewodniczącemu Komisji. 

Ad. pkt 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie propozycji dot. 
liczby wiceprzewodniczących Komisji. 

Radny p. Mateusz Walasek zaproponował, aby wybrać jednego wiceprzewodniczącego. 

Innych propozycji nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” ustaliła, że w skład prezydium wejdzie jeden wiceprzewodniczący. 

Ad. pkt 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

Radny p. Mateusz Walasek zgłosił kandydaturę radnej p. Elżbiety Bartczak. 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji zapytał radną p. Elżbietę Bartczak, czy 
wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radna p. Elżbieta Bartczak wyraziła zgodę. 
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Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji zapytał czy są inne kandydatury na 
stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji.  

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

b/ prezentacja kandydatów 

Radna p. Elżbieta Bartczak powiedziała, że od 2005 roku jest wiceprzewodniczącą Rady 
Osiedla Bałuty – Doły. Posiada duże doświadczenie we współpracy z jednostkami 
pomocniczymi. W ubiegłej kadencji Rady Miejskiej była wiceprzewodniczącą Komisji Jednostek 
Pomocniczych Miasta Rady Miejskiej w Łodzi. 

Pytań do kandydatki nie zgłoszono. 

c/ głosowanie 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 
się” wybrała panią radną Elżbietę Bartczak na wiceprzewodniczącą Komisji. 

Ad. pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 12 grudnia 2014 r. W porządku obrad 
zostanie umieszczony punkt dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2015 rok  - druk nr 271/2014 - w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji. 

Więcej spraw nie zgłoszono. 

Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji zamknął obrady 

 

 

 

Protokół sporządziła      Komisja przyjęła protokół 

Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji 

 

Anna Czyżykowska      Tomasz Głowacki 

 

 

 

 


