Protokół nr 14/IV/2017
posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan..........................10
- obecnych.................10
2. Zaproszeni goście – według listy
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

II. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków o nadanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta
Łodzi ” w edycji wiosennej 2017 r.
2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta
Łodzi”– druk BRM nr 55/2017 (edycja wiosenna 2017 r.)
3. 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.,
Przewodniczący zaznaczył, iż posiedzenie to zwołane zostało z powodu pisma, które
wpłynęło od radcy prawnego dr Marleny Sakowskiej – Baryły do Komisji Nagród
i Odznaczeń Rady Miejskiej. W piśmie poinformowano, iż wygłoszona na posiedzeniu
Komisji w dniu 19 kwietnia b.r. opinia prawna w stosunku do dwóch wniosków o nadanie
zbiorowej odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” zarejestrowanych pod nr nr 20 i 21 była
błędna. Wnioski, które uznane zostały przez radcę prawnego za błędne pod względem
formalno-prawnym, są prawidłowe, a zatem wymagają procedowania. Przewodniczący
oświadczył, że w tym celu zwołane zostało niniejsze posiedzenie.
Przewodniczący odczytał opinię prawną, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokółu.
Następnie p. R. Marzec zapytał, czy są uwagi do porządku obrad Komisji?.

Nikt nie wniósł uwag do zaproponowanego porządku obrad i Komisja jednogłośnie
10 głosami „za” przyjęła porządek obrad.
Przystapiono do procesowania ww. wniosków.

Wniosek nr 20 nr DPR-BRM-II.052.21.2017 spełnia wymogi formalno-prawne (zał. nr 4).
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec krótko scharakteryzował kandydaturę –
zgodnie z wnioskiem DPr.BRM.II.052.21.2017)
Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag i Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę. W wyniku głosowania wniosek otrzymał:
„za”- 8 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymał się” - 2 głosy
Wniosek uzyskał wymaganą większość

Wniosek nr 21 nr DPR-BRM-II.052.22.2017 spełnia wymogi formalno-prawne (zał. nr 5).
Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec krótko scharakteryzował kandydaturę –
zgodnie z wnioskiem DPr.BRM.II.052.22.2017)
Nikt z radnych nie zgłosił pytań i uwag i Przewodniczący poddał pod głosowanie
kandydaturę. W wyniku głosowania wniosek otrzymał:
„za”- 8 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymał się” - 2 głosy
Wniosek uzyskał wymaganą większość

Przewodniczący Komisji p. Radosław Marzec stwierdził, iż obydwa wnioski zostały
zaopiniowane pozytywnie, tym samym uzyskały rekomendację Komisji.
Podsumowując Przewodniczący w związku z dodatkową rekomendacją dla dwóch wniosków
zaproponował zmienić projekt uchwały druk BRM nr 55/2017 przyjęty na posiedzeniu
w dniu 19 kwietnia b.r, dodając dwie kolejne ww. kandydatury.
Przewodniczący Komisji przeszedł do procedowania pkt. 5 porządku obrad.

Ad 2/ Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta
Łodzi” w edycji wiosennej, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poprosił członków Komisji o zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania „Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi” i odczytał
projekt uchwały druk BRM Nr 55/2017 z uwzględnieniem dodatkowych dwóch kandydatur.
Łącznie Komisja zarekomendowała 19 odznak, w tym 3 odznaki zbiorowe.

Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji p. Radosław Marzec poddał projekt
uchwały w sprawie nadania „Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi” – druk Nr 55/2017
pod głosowanie, który Komisja jednogłośnie przy 8 głosach zaopiniowała pozytywnie.

Ad 6/ Sprawy różne i wniesione.
Przewodniczący Komisji stwierdził, iż w ramach spraw różnych nie wpłynęła
do Komisji żadna korespondencja.

IV. Zamknięcie 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

