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Protokół nr 42/II/2022 

posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 2 lutego 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   6 radnych, 

obecnych    -   6 radnych, 

nieobecnych   -   0 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr  4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 41/XII/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.  

3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej 

w Łodzi za 2021 r.  

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi na 

2022 r.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski powitał radnych obecnych 

na posiedzeniu, a także zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący 

stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał 

i opinii.  

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski przedstawił zebranym 

proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia.  

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 41/XII/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poddał pod głosowanie komisji 

przyjęcie protokołu nr 41/XII/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady 

Miejskiej w Łodzi za 2021 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski zapytał o uwagi do sprawozdania 

z prac Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi za 2021 r.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poddał pod głosowanie komisji 

przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi za 

2021 r.  
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie. 

Ad pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej 

w Łodzi na 2022 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski zapytał o uwagi do planu pracy  

Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi na 2022 r.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poddał pod głosowanie komisji 

przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi na 2022 r.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła plan pracy.  

 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski poinformował członków komisji, 

że wszelka dokumentacja oraz pisma, które wpływają do Komisji Budżetu Obywatelskiego  

jest zamieszczona w aktówce.  

Ustalono termin kolejnego posiedzenia komisji.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw pan przewodniczący zamknął obrady.  

 

Przewodniczący Komisji 

Protokół sporządziła 

Monika Olejniczak                                                                        Damian Raczkowski 


