Protokół nr 16/VII/2017
posiedzenia Komisji Nagród i Odznaczeń
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 lipca 2017 r. o godz. 13.15

I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan..........................11
- obecnych.................11
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 „Honorowego Obywatelstwa
Łodzi ” dla;
p. Marcina Janusza Gortata
p. Aleksandry Marianny Urbańczyk - Olejarczyk
p. Adama Ostrowskiego
p. Joanny Woś
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania
„Honorowego Obywatelstwa Łodzi”– druk BRM nr 184/2017.
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, a następnie zapytał, czy są uwagi do porządku obrad
Komisji?.
O głos poprosił Przewodniczący rady p. Tomasz Kacprzak, który podziękował
za zaopiniowanie wniosków i przeprosił o zamieszanie z podwójnym zwołaniem posiedzenia
Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk powiedział, że zadał pytanie
prawne na sesji, na które lakonicznie uzyskał odpowiedź, dlatego korzystając z okazji, że jest
zwołana Komisja ponowił pytanie, które jest zdaniem radnego istotne, gdyż nie chciałby,
żeby w jakikolwiek sposób Rada Miejska uchybiła procedurze i mieć pewność, że uchwała
przedłożona w tym trybie i tej formie nie dojdzie do naruszenia prawa. Zdaniem
Wiceprzewodniczącego wszystkim zależy na tym, żeby nie było sytuacji, że ktokolwiek
mógłby kwestionować uchwałę o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi.
Na sesji mecenas odpowiedziała na moje pytanie zawile nie podając podstawy prawnej.

Przewodniczący p. R. Marzec przypomniał, że nie ma teraz radcy prawnego, ale na
posiedzeniu o godzinie 11.00 kwestia ta była poruszana. Jako Komisja wystąpiliśmy też
o opinię prawna w tym zakresie. Komisja otrzymała z Biura Prawnego odpowiedź, że taka
forma jest trybem nadzwyczajnym, ale jest możliwa.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk zwrócił się do Przewodniczącego
Komisji, czy zatem gwarantuje, że taka procedura jest zgodna z przepisami.

Przewodniczący p. R. Marzec odpowiedział, że według opinii prawnej Biura Prawnego jest
dopuszczalne takie rozwiązanie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Bliźniuk dopytał, czy Przewodniczący nie
ma wątpliwości?

Przewodniczący p. R. Marzec powtórzył, że według opinii prawnej Biura Prawnego jest to
procedura dopuszczalna.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany na poprzednim
posiedzeniu, zatem podziękował za posiedzenie.

Ad 2/ Sprawy różne i wniesione.
W ramach spraw różnych radny p. Sylwester Pawłowski zapytał o zwołane
posiedzenie na dzień 31 lipca b.r.
Przewodniczący Komisji zasugerował, żeby wpłynął do Komisji wniosek o przesunięcie
terminu posiedzenia i wspólnie ustalimy termin we wrześniu.
Radny p. Sylwester Pawłowski zaproponował, żeby z uwagi na fakt obecności 100%
członków Komisji na posiedzeniu, przyjąć taką decyzje przez głosowanie, wówczas nie ma
potrzeby formalizowania, tylko zostanie odnotowane, że posiedzenie na wniosek Komisji
zostanie przesunięte.

Komisja przyjęła, że kolejne posiedzenie Komisji zamiast 31 lipca b.r odbędzie się w dniu
zwołania sesji Rady Miejskiej w dniu 20 września o godz. 14.00 w trakcie przerwy
obiadowej.
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

