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Aneksem uzupełniono porz ądek obrad o punkty: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok  
– druk nr 268/2020 w zakresie:  
•••• Biura Architekta Miasta wraz z inLodz21, 
•••• Wydziału Kultury.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020 .  

Do porz ądku obrad wprowadzono punkty: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
Miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 285/2020 . Włączyć  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2020-2048 – druk nr 286/2020 .  

Zrealizowano porz ądek obrad:  

1. Przyjęto porządek obrad:  

Wynik głosowania:  za – 11 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się  
– 0 głosów.  

2. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie Miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 285/2020 .  

Opinia pozytywna:  za – 11 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się  
– 2 głosy.  

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2020-2048 – druk 
nr 286/2020 .  

Opinia pozytywna:  za – 11 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się  
– 2 głosy.  

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi 
na 2021 rok – druk nr 268/2020 w zakresie:  
•••• Biura Architekta Miasta wraz z inLodz21 wraz z apelem w zakresie Biura 

Architekta Miasta:  

Opinia pozytywna:  za – 11 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących się  
– 0 głosów.  

•••• Wydziału Kultury: 

Opinia pozytywna:  za – 11 głosów, przeciw – 3 głos, wstrzymujących się  
– 1 głos.  



 
5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021 – 2048 – druk nr 269/2020 .  

Opinia pozytywna:  za – 12 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się  
– 2 głosy.  

6. Omówiono projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania ulicy nazwy  
– druk BRM nr 122/2020.  

Komisja poparła intencję, aby wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej o numerze 
1166 w obrębie W-47 nadać nazwę Ludwika Benoit .  

Opinia pozytywna:  za – 12 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się  
– 2 głosy.  

7. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy 
skwer im. Praw Kobiet – druk BRM nr 124/2020 wraz z autopoprawką.  

Opinia pozytywna:  za – 12 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymujących się  
– 2 głosy.  

8. Omówiono sprawy nazewnicze.  

Komisja poparła intencję, aby wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej 
o numerach: 574/1, 575/3, 576/2, 578/3, 570/6, 570/4, 571/11, 571/13, 571/9, 571/7, 
572/10, 573/13, 573/14, 573/19, 573/15, 573/16, 573/20 oraz części działek 
ewidencyjnych o numerach: 572/7, 572/8, 577/1 w obrębie W-9 nadać nazwę 
Czerwone Wierchy .  

Opinia pozytywna:  za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się  
– 0 głosów.  

9. Zapoznano się z informacją Wydziału Kultury na temat funkcjonowania instytucji 
kultury w sytuacji wzmożonego zagrożenia epidemicznego   

10. W punkcie: „Sprawy wniesione i wolne wnioski” Pani przewodnicząca przedstawiła 
pisma, które wpłynęły do komisji. Ustalono kierunki procedowania poszczególnych 
spraw.   

 
 
Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak  
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