ZARZf\DZENIE Nr5{G4NIII/20
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia
J;JrTeSfJll> 2020 r.

"g

w sprawie ogloszenia naboru wnioskow i powolania Komisji
do przeprowadzenia post4(powania 0 udzielenie przez miasto Lodi w 2021 r. dotacji
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow, polozonych na obszarze miasta Lodzi.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zwi,!zku z uchwal,! Nr LIV/1304117 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego
poz.3519)
zarz~dzam,

co nast4(puje:

§ 1. Oglaszam nab6r wniosk6w na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub rob6t budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych
na obszarze miasta Lodzi, na kt6re miasto L6dz udzieli dotacji w 2021 r.
§ 2. Trese ogloszenia
do niniej szego zarz,!dzenia.

0

naborze,

0

kt6rym mowa w § 1, stano wi zal,!cznik Nr 1

§ 3. Ogloszenie 0 naborze wniosk6w publikuje siy poprzezjego zamieszczenie:
1) w lokalnej prasie;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
3) na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi.
§ 4. Wnioski nalezy skladae na druku, kt6rego wz6r stano wi zal,!cznik Nr 2

do niniej szego zarz,!dzenia.

§ 5. W celu rozpatrzenia wniosk6w, zlozonych przez osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne posiadaj,!ce tytul prawny do zabytk6w wpisanych do rejestru zabytk6w,
polozonych na obszarze miasta Lodzi, ubiegaj,!ce siy 0 udzielenie w 2021 r. dotacji, 0 kt6rych
mowa w § 1, powolujy Komisjy do przeprowadzenia postypowania 0 udzielenie przez miasto
L6dz w 2021 r. dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze
miasta Lodzi, zwan'! dalej Komisj,!, w skladzie:
1)

Przewodnicz,!cy - Marek Janiak - Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi;

2)

Zastypca Przewodnicz'!cego - Magdalena Talar - Wisniewska - Zastypca Dyrektora
Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Urzydu Miasta Lodzi;

3-12) Czlonkowie:

- Robert Kolczynski - p.o. Dyrektora Departamentu Architektury
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi;
- Agnieszka Stypnik - Dyrektor Departamentu Prezydenta Urzydu
Miasta Lodzi;

- Joanna Brzezinska
p.o. Zastypcy Dyrektora Biura
Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji
i Sportu Urzydu Miasta Lodzi;
- Joanna Ulanska - p.o. Kierownika Oddzialu Program6w
Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi;
- Barbara Zawadzka
p.o. Kierownika Oddzialu Zasobu
Nieruchomosci w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi;
- Marzena Otto - p.o. Kierownika Oddzialu Ochrony Dziedzictwa
i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi;
- Ewa Folde - inspektor w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki
Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi;
- Agata Matyjaszczyk - inspektor w Oddziale Ochrony Dziedzictwa
i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi;
- Damian Raczkowski - Radny Rady Miej skiej w Lodzi;
- Sylwester Pawlowski - Radny Rady Miej skiej w Lodzi.
§ 6. Komisja przeprowadzi postypowanie zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta Lodzi, stanowi,!cym zal,!cznik
do uchwaly Nr LIVI1304/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie
okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta
Lodzi.

§ 7. Regulamin pracy Komisji stanowi zal'!cznik Nr 3 do niniejszego zarz,!dzenia.
§ 8. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi.
§ 9. Zobowi,!zujy Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury

i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi do przedstawienia sprawozdania z wykonania zarz,!dzenia.

Zalqcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr 516q.NIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dniaAg JJn ci nio., 2020 r.

OGLOSZENIE:
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza nabor wnioskow na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow,
polozonych na obszarze miasta Lodzi, na ktore miasto Lodi udzieli dotacji w 2021 r.
1. Nab6r wniosk6w oglaszany jest na podstawie uchwaly Nr LIV/1304/17 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta Lodzi
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3519).
2. 0 udzielenie dotacji celowej z budzetu miasta Lodzi mogq ubiegae siy osoby fizyczne,
jednostki organizacyjne posiadajqce tytul prawny do zabytku wynikajqcy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarzqdu, ograniczonego prawa
rzeczowego alba stosunku zobowiqzaniowego, prowadzqce prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w,
polozonych na obszarze miasta Lodzi.
3. Dotacja moze obejmowae naklady konieczne na realizacjy prac okreslonych wart. 77
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378).
4. Warunkiem ubiegania siy 0 dotacjy i udzielenia dotacji z budzetu miasta Lodzi
jest udokumentowanie posiadania srodk6w wlasnych na wykonanie czysci prac
objytych wnioskiem.
5. Dotacja moze bye udzielona w wysokosci do 50% naklad6w koniecznych
na wykonanie wyzej wymienionych prac.
6. Dotacja na wniosek wnioskodawcy moze bye udzielona do wysokosci 100%
naklad6w koniecznych w przypadku zabytk6w 0 wyjqtkowej wartosci historycznej,
artystycznej, naukowej lub w przypadku koniecznosci niezwlocznego podjycia prac
przy zabytku.
7. Lqczna wysokose dotacj i udzielonych z budzetu miasta Lodzi oraz z innych ir6del
sektora finans6w publicznych nie moze przekroczye wysokosci 100% naklad6w
koniecznych.
8. Wnioski nalezy skladae na druku, kt6rego wzor stanowi zalqcznik Nr 2 do zarzqdzenia
Nr 51G'fNIIII20 Prezydenta Miasta Lodzi z dnial9 JOne~i),o. 2020 r. w sprawie
ogloszenia naboru wniosk6w i powolania Komisji do przeprowadzenia postypowania
o udzielenie przez miasto L6di w 2021 r. dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta Lodzi, w terminie do dnia
31 paidziemika 2020 r., w kancelarii g16wnej Urzydu Miasta Lodzi ul. Piotrkowska
104, w godzinach pracy Urzydu. Druk wniosku jest dostypny w Biurze Architekta
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi
ul. W6lczanska 36, tel. 42 6384333, 42 6384228, 42 6384330, 42 2726250,
a takze pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.
9. Rozpatrzenie ofert nastqpi po przyjyciu przez Rady Miejskq w Lodzi uchwaly
budzetowej na 2021 r. Termin realizacji prac lub rob6t objytych wnioskiem nie moze
bye dluzszy niz do dnia 5 grudnia 2021 r.

Zahtcznik Nr 2
do zarzCldzenia N r 51 6lt NIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia A<6 /JY)~njt9. 2020 r.

Wniosek do Prezydenta Miasta Lodzi
o udzielenie przez miasto L6di w 2021 r.
dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, polozonym na obszarze miasta Lodzi

1. Wnioskodawca:
(imic;, nazwisko, adres zamieszkania, ad res do korespondencji, adres poczty eiektronicznej, PESEL wnioskodawcy iub nazwa i siedzibajednostki
organizacyjnej bc;dllcej wnioskodawcll, adres do korespondencji, adres poczty eiektronicznej, NIP, REGON)

osoby upowaznione do reprezentowania wnioskodawcy, skladania oswiadczen woli i zaci~gania w jego imieniu
zobowi~zan finansowych (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, telefon):

osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i kontakty z Urzydem Miasta Lodzi (adres do korespondencji,
adres poczty elektronicznej, telefon):
forma organizacyjno - prawna wnioskodawcy (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna):

2. Informacje
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0

okreslenie zabytku ......................................................
dokladny adres zabytku: ........
nieruchomosc ujawniona w ksiydze wieczystej KW nr ......
decyzja 0 wpisie do rejestru zabytkow nr
z dnia
0

0

••••••

0

•••••••••

0'

0

••••••••

0

•

0

00000.

0"

00,

000.

0

0

00.

0

0

0

0

••

0

00'

0

••••••••••

00'

0

......

00,

•••••

w

0

0

••

••••

0

•••

S~dzie

.00000.

0

0

••

0

•

0

0

0

0

•

0

0

0

0

•

0

0

•

0

0

0

0

0

0

o.

0000

0

0

0

•••

••

0

•

0

••••

00

••

0

0

•

o.....

••

0000.

Rejonowym w
o. w zakresie:
0

0000000.

0

............

00

0

0

..

••

0"

. . . . ..

•••

3. Wskazanie tytulu prawnego wnioskodawcy do zabytku:
4. Okreslenie wysokosci dotacji,

0 ktor~

ubiega

calkowity koszt prac objytych wnioskiem (brutto)
(slownie:
o.
o. o. o.
.00

•••

000

••

0

0

00

••

0

0

00

••

0

0.0.0.

0

•••••

00

0

•••••

si~

0

0

•••••••••••

wnioskodawca:

•••

0

•

0000

0

••

••••

0

0

•••

•

0

0

wnioskowana wysokosc dotacji (brutto) ................................
(slownie:
o.
o.
0000000000000000.00000.0000000.

00

••

0

•••••

0

0

••

0000.

0

0

00000.

0

0

0

deklarowana wysokosc finansowych srodkow wlasnych (brutto)
(slownie: .
o. o.
0

•••

0

•••••

wysokosc dotacji,

0"

0

0

•••••

0 jak~

0

••••

0

••••••

0000.

00000000000000000000.

0

••

0

0

0

••••••

0

0

0

00000

.0

0

0

0

0

0

0

0

0000000000

...........

o. o. o.

00 . . )

..

00000000.000.

000.

••

0

o.

0

0

0

0

0

•••

••

00,

o.

0

0

••••••••••

00,

0

••

00000.

0

0

o.

00.

000000000000

000

0

0

000

0

000.

0

00

••

0

......

0

0"

o.

0

0")

•••••

•••••••••••

0

. . . . 000000000 .. )

ubiega siy wnioskodawca wyrazona w % w stosunku do ogolnych kosztow prac

0000

5. Zakres prac lub robot, ktore wnioskodawca planuje wykonac:

termin realizacji prac lub robot objytych wnioskiem (nie druzszy niz do dnia 5 grudnia 2021 ro):
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6. Pozwolenie wlasciwego konserwatora zabytkow na przeprowadzenie prac lub robot
wnioskiem:
l.dz .......................................................................

tak

nie

Wykaz wymaganych

obj~tych

z dnia .........................
zal~cznikow

do wniosku:

wyciClg z wlasciwego rejestru w przypadku jednostek organizacyjnych bydClcych
wnioskodawcami
pelnomocnictwo dla os6b upowamionych do reprezentowania wnioskodawcy
oraz odpowiedzialnych za przygotowanie wniosku i kontakty z urzydem oraz w przypadku
otrzymania dotacji do podpisania umowy, nadzoru i rozliczenia dotacji
decyzja 0 wpisie do rejestru zabytk6w
dokument potwierdzajClcy posiadanie przez wnioskodawcy tytulu prawnego do zabytku
pozwolenie wlasciwego konserwatora zabytk6w na przeprowadzenie prac objytych wnioskiem
informacja 0 uzyskanych dotychczas srodkach publicznych oraz wnioskach 0 udzielenie dotacji
zlozonych do innychjednostek sektora finans6w publicznych na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych zabytku
zgoda wszystkich wsp6lwlascicieli lub wsp6luZytkownik6w wieczystych na ubieganie siy
o dotacjy w kwocie okreslonej we wniosku i przeprowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub rob6t budowlanych w przypadku, gdy wnioskodawcCljest
wsp6lwlasciciellwsp6luZytkownik wieczysty lub jednostka organizacyjna, na rzecz kt6rej jest
ustanowiony trwaly zarzCld
kosztorys inwestorski prac objytych wnioskiem z podzialem na finansowane z dotacji i funduszy
wlasnych
oswiadczenie, ze wnioskowane prace bydCl pracami konserwatorskimi / restauratorskimi /
remontowymi/ budowlanymi, nie bydCl pracami inwestycyjnymi
zaswiadczenia alba oswiadczenia i informacje, 0 kt6rych mowa wart. 37 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu w sprawach dotyCZClcych pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
w przypadku gdy 0 udzielenie dotacji ubiega siy podmiot bydClCY przedsiybiorcCl
Klauzula informacyjna

dotycz~ca

przetwarzania danych osobowych, dla kt6rych administratorem danych jest Prezydent Miasta Lodzi

Szanowni Panstwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og61nego rozporz'!dzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporZ'ldzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi,!zku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Oz. Urz. UE L 119 z 04 .05 .2016, str. 1, z p6in. zm. i), uprzejmie
informujemy, ze:
1.
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib,! w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6di,
tel. : +48 (42) 638-44-44, e-mail : Ickm@uml.lodz.pl.
2.
Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych, z kt6rym moze siy Pani/Pan skontaktowae poprzez e-mail : iod@uml.lodz.pl
b,!di telefonicznie +48 (42) 638-59-50 . Z inspektorem ochrony danych mozna siy kontaktowae we wszystkich sprawach
dotycz'!cych przetwarzania danych osobowych przez Urz'!d Miasta Lodzi oraz korzystania z praw zwi'!zanych z przetwarzaniem
danych.
3.
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzydzie Miasta Lodzi.
Og61n,! podstawy do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c og61nego rozporz,!dzenia.
Szczeg6lowe cele przetwarzania danych zostaly wskazane w nastypuj,!cych przepisach :
1) art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Oz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1318);
2)
art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649,
2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 , 695 i 1175);
3)
art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. g ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dostypie do informacji publicznej
(Oz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695);
4)
uchwale Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okrdlenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych
na obszarze miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj . L6dzkiego poz. 3519).
PanilPana dane byd,! przetwarzane w celu zawarcia umowy 0 udzielenie dotacji celowej na roboty budowlane polegaj,!ce
na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomosci niewpisanych
do rejestru zabytk6w.
4.
Dane osobowe mog,! bye udostypniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowi,!zuj,!cych
przepis6w prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepis6w 0 ochronie danych osobowych, tj . podmiotom
swiadcz'!cym uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi informatyczne. Dane os6b fizycznych , w postaci imienia i nazwiska wlascicieli
lub wsp6lwlascicieli, kt6rym przyznano dotacjy celow'! byd,! udostypnione poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi. Dane osobowe nie byd,! przekazywane do panstw trzecich, na podstawie
szczeg61nych regulacji prawnych, w tym um6w miydzynarodowych .

i

zmiana wymienionego rozporz'!dzenia zostala ogloszona w Oz. Urz. UE L 127 z 23 .05 .2018 , str. 2

5.

6.

7.

8.

Dane osobowe byd!! przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), tj. wieczyscie.
Dane osob fizycznych, ktorym udzielono dotacji byd!! publikowane w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi
wieczyscie.
W zwi!!zku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do :
1) dostypu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogolnego rozporz!!dzenia;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogolnego rozporz!!dzenia;
3) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogolnego rozporz~dzenia .
Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna PaniIPan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 0 ochronie danych osobowych.
Dane nie byd!! przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w forrnie profilowania.

(miejscowosc, data i podpis wnioskodawcy)

Zal,!cznik Nr 3
do zarz,!dzenia Nr516lt NIII/20
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia 4~ mJe5'nJ1" 2020 r.

Regulamin pracy Komisji
do przeprowadzenia post~powania 0 udzielenie przez miasto Lodi w 2021 r. dotacji
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow, polozonych na obszarze miasta Lodzi

§ 1. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniytych, bez udzialu wnioskodawc6w.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicz,!cy Komisji, a w przypadku jego
nieobecnosci - Zastypca Przewodnicz,!cego.
3. Wszystkie decyzje w trakcie konkursu Komisja podejmuje w glosowaniu jawnym,
zwykl,! wiykszosci,! glos6w.
4. Komisja wladna jest podejmowae decyzje, jezeli w jej posiedzeniu uczestniczy
co najmniej siedem os6b powolanych do jej skladu.
5. W przypadku r6wnej ilosci glos6w decyduje glos Przewodnicz,!cego Komisji.
§ 2. 1. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza zlozone wnioski pod wzglydem
formalnym.
2. Wnioski niespelniaj,!ce wymog6w okreslonych w § 13 Regulaminu udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta Lodzi, stanowi,!cego zal,!cznik
do uchwaly NrLIV/1304/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie
okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, polozonych na obszarze miasta
Lodzi, zwanego dalej Regulaminem, po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego do
usuniycia brak6w zostan,! odrzucone.
3. W dalszej kolejnosci Komisja dokonuje na podstawie dokument6w okreslonych
w § 13 Regulaminu wstypnej kwalifikacji wydatk6w, kt6re zostan,! poniesione przez
wnioskodawcy na prace lub roboty mog,!ce bye przedmiotem dotacji oraz sporz'!dza opiniy
dotycz'!c'! zasadnosci poniesienia tych wydatk6w, kieruj,!c siy kryteriami, 0 kt6rych mowa
w § 16 Regulaminu.

§ 3. Z prac Komisji sporz'!dza siy protok61 z przeprowadzonego postypowania, kt6ry
podpisuje Przewodnicz,!cy oraz wszyscy czlonkowie Komisji. Protok61 zawiera
w szczeg61nosci wnioski w przedmiocie propozycji kwot dotacji udzielanych przez Rady
Miejsk,! w Lodzi.

