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I. Do porządku obrad wprowadzono punkty: 

1. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – 

druk Nr 233/2021.  

2. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2021-2050 – druk Nr 234/2021.  

3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury pn. „inLodz21” za I półrocze 2021 roku – druk nr 236/2021.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na przeniesienie obelisku upamiętniającego 575. rocznicę nadania 

Łodzi praw miejskich – druk Nr 235/2021.  

 

II. Z porządku obrad wycofano punkt:  

1. Sprawy nazewnicze.  

 

III. Zrealizowano porządek obrad: 

1. Przyjęto porządek obrad. 

Przyjęto: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  

– 0 głosów. 

2. W wyniku aklamacji przyjęto protokół nr 40/VI/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.  

3. W wyniku aklamacji przyjęto protokół nr 41/VII/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.  

4. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na przeniesienie obelisku upamiętniającego 575. rocznicę nadania 

Łodzi praw miejskich – druk Nr 235/2021.  



Opinia pozytywna: „za” – 16 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 

5. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Kapitana 

Stefana Pogonowskiego – druk BRM Nr 96/2021.  

Opinia pozytywna: „za” – 15 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 0 głosów. 

6. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 

budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk Nr 233/2021 

wraz z autopoprawką.  

Opinia pozytywna: „za” – 14 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących 

się” – 1 głos.  

7. Zaopiniowano autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2021-2050 – druk Nr 234/2021.  

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

się” – 1 głos.  

8. Zapoznano się z Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku – druk Nr 228/2021. 

9. Zapoznano się z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 

Łódzkiego Centrum Wydarzeń za I półrocze 2021 roku – druk Nr 229/2021.  

10. Zapoznano się z Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „inLodz21” za I półrocze 2021 roku – 

druk nr 236/2021.  

11. Zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie połączenia 

samorządowych instytucji kultury: Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum 

Kultury Młodych, Ośrodka Kultury "Górna," Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz 

Widzewskich Domów Kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury 

o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi – druk Nr 226/2021. 

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących 

się” – 1 głos.  



12. Zapoznano się z Informacją na temat nadchodzącej edycji Festiwalu Łódź 

Czterech Kultur. 

13. W punkcie sprawy wniesione i wolne wnioski Przewodnicząca komisji, radna 

p. Karolina Kępka poinformowała o sprawach, które wpłynęły do komisji.  
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