Protokół nr 5/IV/2015
posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń

Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan..........................10
- obecnych.................7
2. Zaproszeni goście – według listy
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.
II. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia komisji w dniu 30 marca 2015r.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk
nr 90/2015 w zakresie merytorycznych zadań Komisji.
3. Sprawy różne i wniesione.
III. Przebieg posiedzenia.
Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności
przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki 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 6 głosami
„za” przyjęła porządek obrad.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad 1/ Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 30 marca 2015 r.
Komisja bez uwag, jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła protokół nr 4 z posiedzenia
Komisji z dnia 30 marca 2015 r.
Ad 2/ Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr
90/2015 w zakresie merytorycznych zadań Komisji ( wyciąg stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokółu.
Dyrektor Biura Rady Miejskiej w Łodzi p. Ewa Koronowska poinformowała, iż
zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w dniu 09 kwietnia 2015 r. zostało
przyznanych 5 Nagród Miasta. Biuro Rady Miejskiej wykonało dyspozycję poprzez przelanie
na konta 5 osób nagrodzonych w kwoty łącznej w wysokości 125.000 zł. Zadanie to zostało
wykonane w 100%. Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i p. Łukasz Rzepecki poddał
projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za
rok 2014 – druk nr 90/2015 w zakresie merytorycznych zadań Komisji, który to Komisja
jednogłośnie przy 7 głosach zaopiniowała pozytywnie.

Ad 6/ Sprawy różne i wniesione.
Nikt nie zgłosił żadnych wniosków oraz spraw, tym samym wyczerpano przyjęty
porządek obrad.
IV. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Komisji p. Łukasz Rzepecki 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.
Przewodniczący
Komisji Nagród i Odznaczeń
Łukasz Rzepecki
sporządziła:
Sekretarz Komisji
Małgorzata Gasik

