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Protokół nr 9/V/2017 
DPr-BRM-II.0012.17.9.2017 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 17 maja 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 2 osoby, 
- obecnych................ 2 osoby, 
- nieobecnych…........0 osób.    
 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 – 2 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 

budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 127/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi 

na lata 2017-2040 – druk nr 128/2017.  

3. Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 10 marca 2017 roku z posiedzenia Komisji.  

4. Sprawy różne i wniesione.  

 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak, 

która powitała zebranych gości oraz zaprezentowała porządek obrad posiedzenia Komisji.  

Radni jednomyślnie przyjęli porządek posiedzenia. 

 

 Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – 

druk nr 127/2017.  

 Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski zaprezentował zebranym radnym 

oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.  
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 Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. p. Marcin Obija lski przedstawił prezentację 

pt. ”Projekt 2”, która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.  

 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak zapytała, co oznacza 

sformułowanie „usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym”.  

 Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. p. Marcin Obija lski odpowiedział, że są 

to usługi świadczone przede wszystkim na rzecz mieszkańców. Na tych usługach niewiele 

można zarobić.  

 Wobec braku dalszych pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca 

Komisji p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady 

Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok 

– druk nr 127/2017, który to Komisja 2 głosami „za”, 0 – „przeciw” i 0 głosów – 

„wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

 Punkt 2: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 128/2017.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski zaprezentował zebranym radnym 

oraz zaproszonym gościom projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.  

 Wobec braku pytań oraz zgłoszeń głosów do dyskusji przewodnicząca Komisji 

p. Urszula Niziołek-Janiak poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 128/2017, który to Komisja 2 głosami „za”, 0 – 

„przeciw” i 0 głosów – „wstrzymujący się” zaopiniowała pozytywnie.  

 

 Punkt 3: Przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 10 marca 2017 roku z posiedzenia 

Komisji.  

Przewodnicząca Komisji pani Urszula Niziołek – Janiak przypomniała, że projekt 

protokołu został przesłany radnym drogą elektroniczną do zgłoszenia ewentualnych uwag. 

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego Przewodnicząca poddała protokół nr 6 pod głosowanie, 

który to Komisja przyjęła 2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 

się”. 
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Punkt 4: Sprawy różne i wniesione.  

 Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak wniosła do porządku obrad 

posiedzenia następujący punkt:  

 4a. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.  

Komisja jednomyślnie przyjęła zaproponowaną zmianę w porządku posiedzenia. 

 

 Punkt 4a: Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.  

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Przewodnicząca Komisji p. Urszula Niziołek – Janiak zgłosiła kandydaturę 

pana radnego Kamila Deptuły na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.  

Radny p. Kamil Deptuła wyraził zgodę na kandydowanie.  

Nie zgłoszono innych kandydatur.  

Za wyborem pana radnego Kamila Deptuły na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji głosowało 2 radnych, przeciw – nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu.  

 

Wiceprzewodniczącym Komisji wybrany został pan radny Kamil Deptuła.  

 

 Ponieważ nikt nie zgłosił więcej spraw, posiedzenie zakończono. 

 

 
 

Protokół sporządziła: 
 

         Dorota Adamska    
 

 

 

 

 


