
DPr-BRM-II.0012.1.5.2020 
Protokół nr 23/IX/2020 

 
posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 4 września 2020 r. (on-line) 

 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   7 radnych, 

obecnych    -   7 radnych, 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Radny p. Damian Raczkowski przewodniczący komisji.  

 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 22/V/2020 z dnia 20 maja 2020 r.  

2. Ustalenie terminów i trybu posiedzeń Komisji Budżetu Obywatelskiego na których 
rozpatrywane będą projekty zgłoszone do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 
w edycji 2020/2021.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV.  Przebieg posiedzenia i ustalenia: 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski po stwierdzeniu quorum, na 
podstawie zgłoszeń radnych w aplikacji eSesja i Teams otworzył obrady. Pan 
Przewodniczący powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie pan Przewodniczący 
poinformował, że porządek obrad przekazano państwu radnym za pośrednictwem Aktówki. 
Po odczytaniu proponowanego porządku obrad zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła dzienny porządek obrad w pierwotnie zaproponowanym 
brzmieniu.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski przystąpił do realizacji dziennego 
porządku obrad.  

 

Ad 1. Przyjęcie protokołu nr 22/V/2020 z dnia 20 maja 2020 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poinformował, że projekt 
protokołu nr 22/V/2020 z dnia 20 maja 2020 r. przekazano do Aktówki. Następnie zapytał 
o uwagi do protokołu nr 22/V/2020 z dnia 20 maja 2020 r.   
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Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poddał pod głosowanie Komisji 
przyjęcie protokołu nr 22/V/2020 z dnia 20 maja 2020 r.   

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła protokół nr 22/V/2020 z dnia 20 maja 2020 r.   

 

Ad 2. Ustalenie terminów i trybu posiedzeń Komisji Budżetu Obywatelskiego na których 
rozpatrywane będą projekty zgłoszone do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 
2020/2021.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: zaproponował, po wcześniejszych 
ustaleniach z członkami komisji, powołanie Zespołu ds. rozpatrzenia projektów zgłoszonych 
do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020/2021. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” powołała Zespół. 

Propozycji rozwiązań organizacyjnych:  

1. Komisja powołała Zespół ds. rozpatrzenia projektów zgłoszonych do Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego w edycji 2020/2021.  

2. Posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 7 września 2020 r. o godz. 16:30 w Dużej 
Sali Obrad UMŁ. (stacjonarne) 

3. Projekty zgłoszone do ŁBO rozpatrzone przez Zespół w dniu 7 września 2020 r. 
zostaną poddane pod głosowanie na posiedzeniu KBO, które odbędzie się w dniu 
9 września 2020 r. o godz. 16:30 w Dużej Sali Obrad UMŁ. (stacjonarne) 

4. Kolejne posiedzenia KBO odbędą się w dniach 11 i 14 września 2020 r. o godz. 16:30 
w Dużej Sali Obrad UMŁ. (stacjonarne) 

5. Możliwe są również dodatkowe terminy posiedzeń, o których członkowie Komisji  
zostaną powiadomieni w późniejszej dacie.  

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do propozycji przedstawionych przez Pana 
Przewodniczącego.  

 

Ad 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poinformował o piśmie, które 
wpłynęło do Komisji z Zarządu Inwestycji Miejskich, a dotyczy zgody na wycinkę drzew 
w rejonie skrzyżowania ulic Brzezińskiej i Karkonoskiej.  

W piśmie ZIM zwrócił się do Przewodniczącego o zwołanie Komisji i wprowadzenie do 
porządku obrad wniosku Zarządu Inwestycji Miejskich o wyrażenie pozytywnej opinii 
w zakresie usunięcia drzew wskazanych we wniosku nr W0082DL.  

Przewodniczący Komisji dodał: w dniu 26 lipca 2020 wystąpiłem do ZIM z pismem, 
w którym poinformowałem, że po analizie przekazanych dokumentów oraz zakresu tego 
wniosku w formie zgłoszonej do ŁBO w edycji 2016/2017 okazało się, że jego zakres 
nie uległ zmianie. 

Ówczesna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi w toku swoich prac 
związanych z opiniowaniem wniosków zgłoszonych do ŁBO udzieliła wnioskowi nr 
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W0082DL opinii pozytywnej. Ponieważ zakres wniosku nie uległ zmianie, nie ma 
konieczności ponownego opiniowania wniosku przez Komisję. Nie ulega również zmianie 
opinia Komisji wydana w 2016 r.  

Pan przewodniczący dodał: tym samym zwołanie Komisji w tej sprawie okazałoby się 
bezzasadne. W sprawie zasadności zwołania Komisji konsultowałem się z panem radnym 
Bogusławem Hubertem.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący 
Komisji radny p. Damian Raczkowski zamknął posiedzenie.  

 

Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządziła: 

Damian Raczkowski 

Monika Olejniczak 

 


