
Posiedzenie nr 26 
Komisja Kultury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
15 września 2020 r. 

 
 

Do porządku obrad wprowadzono projekty: 

1. Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020;  

2. Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 - 2048  
– druk nr 227/2020;  

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika Pamięci 
Tramwajarzy Łódzkich 1939 - 1945 – druk nr 232/2020.  

Zrealizowano porządek obrad:  

1. Przyjęto protokół nr 25/VIII/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

Przyjęto: „za” – 13 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.   

2. Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta 
Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020 wraz z autopoprawką.  

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 2 głosy. 

3. Rozpatrzono autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 - 
2048 – druk nr 227/2020.  

Opinia pozytywna: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 2 głosy. 

4. Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika 
Pamięci Tramwajarzy Łódzkich 1939 - 1945 – druk nr 232/2020.  

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

5. Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka 
Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury 
– druk nr 228/2020.  

Opinia pozytywna: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

6. W punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski: 



� Przewodnicząca p. Karolina Kępka poinformowała o pismach, które wpłynęły 
do Komisji w czasie między posiedzeniami. Ustalono sposób dalszego procedowania 
spraw.  

 
 

Osoba odpowiedzialna: Monika Olejniczak  
            Data sporządzenia: 21.09.2020 r. 

 

 

 

 


