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UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ................ 

stanowisko - ape1 do mieszkanc6w Lodzi o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz 
organizacji poiytku publicznego dzialajqcych na terenie Miasta. 

Na podstawie tj 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego 
zalqcznik Nr 7 do Statutu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lddzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 
i z 201 4 r. poz. 37 18), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. W zwiqzku ze zbliiajqcym siq ostatecznym terminem skladania zeznah podatkowych 
dotyczqcych podatku dochodowego od osdb fizycznych, Rada Miejska w Eodzi zwraca siq do 
mieszkancow Miasta o przekazywanie 1% swoich podatkdw na rzecz organizacji poiytku 
publicznego dzialajqcych na terenie Lodzi. 

5 2. Zobowipuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do rozpropagowania 
niniejszego apelu wsrod mieszkahcow Lodzi poprzez przekazanie go przedstawicielom 
mediow oraz umieszczenie na stronie intemetowej Urzedu Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz Kacprzak 

Projektodawcami sq 
Radni Rady Miejskiej w Lodzi 



Uzasadnienie 

W zwiqzku z mozliwosciq wskazywania przez platnikow podatku dochodowego od osob 
fizycznych organizacji poiytku publicznego, na rzecz ktorej przekazujq 1% swojego podatku, 
projektodawcy uchwaly uwaiajq za wlasciwe zwrocenie siq przez Radq Miejskq z apelem do 
lodzian o wskazywanie w swych zeznaniach podatkowych organizacji dzialajqcych na terenie 
Eodzi jako obdarowanych kodkarni pochodzqcymi z podatku. W ten spos6b Srodki 
pochodzqce z podatkow placonych przez lodzian zostanq wykorzystane na realizacjq zadah 
poiytku publicznego na terenie naszego miasta. Wobec ogromu potrzeb jest to w opinii 
projektodawcow bardzo pozqdane. 

Ze wzgledu na dobrowolny charakter decyzji jedynq forrnq dzialania, jakq moze siq poshx2yC 
Rada Miejska jest skierowanie apelu do mieszkahcow. 

Uchwala stanowi kontynuacjq podobnych apeli uchwalonych 11 kwietnia 2007 roku, 22 
lutego 2012 roku, 6 marca 2013 roku, 9 kwietnia 2014 roku i 18 marca 2015 roku przez Radq 
Miejskq w Eodzi. 


