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Rady Miejskiej w Łodzi  
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1. 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” – 8 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”  
– 3 głosy. 

2. 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” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 4 głosy. 

3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi  
na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – druk nr 278/2020.  

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

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2021 
roku – druk nr 298/2020.  

Opinia pozytywna : „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci transferu pn. Urban Regeneration – Mix 
współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu URBACT III – druk nr 297/2020.  

Opinia pozytywna : „za” – 12 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

6. Dokonano analizy projektu budżetu miasta Łodzi na 2021 rok w zakresie dochodów 
następujących jednostek: 

•••• Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa ( w zakresie środków unijnych) 

•••• Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalno ści Gospodarczej 

•••• Wydział Dysponowania Mieniem 

•••• Wydział Edukacji (w tym w zakresie dotacji dla przedszkoli, subwencji części 
oświatowej i środków unijnych) 

•••• Wydział Finansowy  



•••• Wydział Gospodarki Komunalnej ( w tym w zakresie środków unijnych) 

•••• Wydział Kultury  ( w tym w zakresie środków unijnych) 

•••• Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów  

•••• Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomo ści 

•••• Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ( w tym MOPS) 

•••• Zarząd Dróg i Transportu  

•••• Zarząd Inwestycji Miejskich ( w zakresie środków unijnych) 

•••• Zarząd Lokali Miejskich 

•••• Wydział Bud żetu  

•••• Wydział Sportu ( w tym MOSiR) 

•••• Wydział ds. Zarz ądzania Projektami 

7. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi 
za rok 2020 i  za rok 2021 – druk nr 300/2020.  

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

8. Dokonano analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2048. 

9. W sprawach różnych wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała o pismach, które 
wpłynęły do Komisji. 
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