
Posiedzenie nr 11 
Doraźna Komisja ds. Bud żetu Obywatelskiego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
23 listopad 2016 r. 

 
 

1. Przyjęto protokół nr 10/X/2016 z posiedzenia Komisji.  

Radni przyj ęli protokół jednogło śnie.  

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 324/2016 .  

Opinia pozytywna:  „za” – 4 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 
z zastrze żeniem w postaci nast ępującego stanowiska Dora źnej Komisji: 

Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi postuluje 
zwiększenie kwoty w zadaniu budżetowym 2191641 projektu budżetu na 2017 rok, 
w części dotyczącej akcji promocyjno-edukacyjnej do kwoty 200 tys. zł. Suma 
ta miałaby być przeznaczona na proces partycypacji, z naciskiem na edukację 
obywatelską i dyskusję o priorytetach osiedli, a nie na koszty związane z obsługą 
głosowania – co powinno być uwzględnione jako kwota dodatkowa.  

Opinia pozytywna:  „za” – 4 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040  
– druk nr 325/206 .  

Opinia pozytywna:  „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

4. Wysłuchano sprawozdania i dyskutowano na temat realizacji zadań budżetu 
obywatelskiego w 2016 roku. 

5. Przyjęto sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Opinia pozytywna:  „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski – przewodniczący poinformował o pismach, jakie 
wpłynęły do Komisji.  

Przewodnicz ący Komisji  złożył podziękowania za współpracę, zaangażowanie  
i pracę merytoryczną radnych szczególnie podczas rozpatrywania wniosków budżetu 
obywatelskiego, przedstawicielom wydziałów merytorycznych UMŁ uczestniczących 
w pracach Komisji za znakomite przygotowywanie materiałów do jej prac 
oraz sekretarzowi Komisji za pełną zaangażowania pracę na rzecz Doraźnej Komisji. 
Wiceprzewodnicz ąca Komisji  złożyła podziękowania Przewodniczącemu Komisji 
za doskonałą współpracę.  
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