
Posiedzenie nr 8 
Doraźna Komisja ds. Bud żetu Obywatelskiego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
29 lipca 2016 r. 

 
 

1. Zatwierdzenie wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego opiniowanych w dniach 
7, 13, 14, 20, 21, oraz 27 lipca br. przez zespoły powołane w ramach Komisji.  

ZZM 

P0022SP 

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja : 

4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, jednomyślnie 
podtrzymała negatywną rekomendację dla wniosku.  

 

Przyczyna negatywnej rekomendacji – przebudowa skrzyżowania ul. Jerzego z ul. 
Cmentarną objęta jest zakresem Priorytetowego Projektu nr 7 rewitalizacji obszarowej 
Centrum Łodzi.  

 

ZDiT 

L0029 

 
1 osoba głosowała „za” podtrzymaniem negatywnej rekomendacji, 4 osoby oddały głos 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja wi ęc dokonała zmiany rekomendacji dla wniosku z negaty wnej 
na pozytywn ą.  

 

ZDiT 

W0044AN 

 
Nikt nie głosował „za” podtrzymaniem negatywnej rekomendacji, 5 radnych oddało głos 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja jednomy ślnie dokonała zmiany rekomendacji dla wniosku z neg atywnej 
na pozytywn ą.  

 

Wynik głosowania za utrzymaniem rekomendacji zespoł ów dla pozostałych 
wniosków, opiniowanych w dniach 7, 13, 14, 20, 21, oraz 27 lipca br.: „za” – 
5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Komisja podtrzymała zatem rekomendacj ę zespołów dla przedmiotowych 
wniosków . 
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2. Rozpatrzenie wniosków złożonych do budżetu obywatelskiego, przesłanych przez Biuro 
ds. Partycypacji Społecznej. 

WGK 

G0079CD 

 

Wniosek został wycofany przez wnioskodawc ę.  

 

ZIM 

L0108 

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja : 

5 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, jednomyślnie 
podtrzymała pozytywną rekomendację dla wniosku.  

 

ZDiT 

L0170 

 
Nikt nie głosował „za” podtrzymaniem negatywnej rekomendacji, 5 radnych oddało głos 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja jednomy ślnie dokonała zmiany rekomendacji dla wniosku z neg atywnej 
na pozytywn ą.  

 

ZIM 

L0032 

 
Nikt nie głosował „za” podtrzymaniem negatywnej rekomendacji, 4 radnych oddało głos 
przeciwny, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Komisja dokonała zatem zmiany rekomendacji dla wnio sku z negatywnej 
na pozytywn ą.  

 

ZIM 

L0030 

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja : 

4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, jednomyślnie 
podtrzymała negatywną rekomendację dla wniosku.  

 

Przyczyna negatywnej rekomendacji – proponowany maszt flagowy znajdzie się w kolizji 
z projektowanym układem drogowym w rejonie Ronda Inwalidów.  
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P0164SP 

 
Nikt nie głosował „za” podtrzymaniem negatywnej rekomendacji, 4 radnych oddało głos 
przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja dokonała jednomy ślnie zmiany rekomendacji dla wniosku z negatywnej 
na pozytywn ą.  

 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodnicz ący Komisji p. Bogusław Hubert  przedstawił pisma, które wpłynęły 
do Komisji.  

 

 
      Osoba odpowiedzialna: Marek Wasielewski 
           Data sporządzenia: 29.07.2016 r. 
 
 
 


