
DPr-BRM-II.0012.19.1.2017 

Protokół nr 1/I/2017 
 

inauguracyjnego posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej  
i Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 stycznia 2017 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji   -   6 radnych 
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 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
p. Paweł Bliźniuk . 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. 

Proponowany porządek został przez radnych przyjęty jednomyślnie. 
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
Ad.2. Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak zgłosiła kandydaturę radnego p. Bogusława Huberta, 
dotychczasowego przewodniczącego Komisji, w jej poprzedniej edycji. Propozycję tę 
uzasadniła stwierdzeniem, że Komisja pod jego przewodnictwem działała bardzo sprawnie  
i zapewne udźwignie również nowe obowiązki stojące przed Komisją w tej edycji budżetu 
obywatelskiego.  
 
 
Radny p. Bogusław Hubert wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury. Dodał, że w pierwszych edycjach budżetu obywatelskiego pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji, w poprzedniej edycji był jej przewodniczącym. Podkreślił, 
że bez pomocy radnych, członków Komisji nie byłoby możliwe tak sprawne prowadzenie 
prac Komisji. Podziękował za zaangażowanie i uczestnictwo radnych w poprzednich latach. 
Dodał, że w obecnej edycji przed Komisja pojawiły się nowe, dużo większe wyzwania niż  
w poprzednich edycjach.  
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 1 głosie „wstrzymującym się”, 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.  
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 6 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała propozycję. 
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Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatur. 
 
Radny p. Sylwester Pawłowski zgłosił kandydatury - radnej p. Małgorzaty Moskwy-
Wodnickiej oraz radnego p. Tomasza Głowackiego. Zgłoszone kandydatury uzasadnił 
stwierdzeniem, że taki skład prezydium komisji gwarantuje jej sprawne funkcjonowanie.  
 
 
Radny p. Tomasz Głowacki wyraził zgodę na kandydowanie i również podziękował za 
zgłoszoną rekomendację. Podziękował również za słowa uznania ze strony przewodniczącego 
Komisji. Dodał, że w tej edycji zwiększone zadania Komisji o zagadnienia związane  
z partycypacją społeczną uważa za niezwykle ważne, szczególnie w kontekście współpracy  
z jednostkami pomocniczymi Miasta.  
 
 
Radna p. Monika Malinowska–Olszowy podkreśliła, że jest to szczególna Komisja  
w Radzie Miejskiej, gdyż polityka pozostaje w jej pracach gdzieś obok.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert dodał, że nawet gdy tematy omawiane przez 
Komisje ocierają się o politykę, to rzeczywiście w dyskusjach nie ma na politykę miejsca. 
 
 
Radna p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała 
za tę rekomendację. Wyraziła nadzieję, że nowe zadania postawione przed Komisja uda się  
w pełni zrealizować, choć temat jest trudny ale jako Komisja powinna się nim zająć. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie zgłoszoną 
kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej. 
 
 
W wyniku głosowania, Komisja 5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych  
i 1 głosie „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała zgłoszoną kandydaturę. 
 
 
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 5 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.  
 
Radna p. Urszula Niziołek-Janiak w związku z nowymi zadaniami stojącymi przed 
Komisją zwróciła się z prośbą, aby na kolejnym posiedzeniu omówić kwestię szkoleń dla 
radnych, członków Komisji w zakresie partycypacji społecznej i jej zasad oraz skierowanie 
pisma w tej sprawie do Prezydent Miasta Łodzi.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert dodał, że budżet obywatelski, to największe 
konsultacje społeczne w Mieście ale po trybie ogłoszenia i przeprowadzenia takich 
konsultacji dotyczących nazw ulic w Nowym Centrum Łodzi widać, że dużo jest do 
zrobienia.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 
 


