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Protokół nr 12/VIII/2015 
 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 sierpnia 2015r. 

 
 
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 na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Porządek obrad: 
 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
Następnie odczytał proponowany porządek obrad.  

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 10/VII/2015 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji.  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
 
 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 10/VII/2015 posiedzenia Komisji.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Radni przyj ęli protokół jednomyślnie. 
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Ad. 2. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyjaśnił, że do Komisji wpłynęło pismo 
wnioskodawcy w sprawie wniosków L0054 i L0055.  
 
W wyniku dyskusji Komisja  uzyskała dodatkowe informacje dotyczące wniosku złożonego 
przez wnioskodawcę i ustaliła, że ponownie rozpatrzy wniosek podczas kolejnego 
posiedzenia 31 sierpnia 2015 r. wraz z zaproszonym wnioskodawcą i wydziałem 
merytorycznym opiniującym wnioski L0054 i L0055. 

Następnie Komisja przystąpiła do ponownego omówienia wniosków zgłoszonych przez 
wydziały merytoryczne.  

Zestawienie wniosków stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
B0072 

Z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń z wnioskodawcą Komisja ustaliła, iż 
ponowne rozpatrzenie wniosku nastąpi podczas kolejnego posiedzenia Komisji  
31 sierpnia 2015 r. wraz z zaproszonym wnioskodawcą i wydziałem merytorycznym 
opiniującym wniosek. 

L0005 

Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji Komisja ustaliła, iż ponowne 
rozpatrzenie wniosku nastąpi podczas kolejnego posiedzenia Komisji 31 sierpnia 2015 r. wraz 
z zaproszonym wnioskodawcą i wydziałem merytorycznym opiniującym wniosek. 

L0022 

Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację dla wniosku.  

L0083 

Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji Komisja ustaliła, iż ponowne 
rozpatrzenie wniosku nastąpi podczas kolejnego posiedzenia Komisji 31 sierpnia 2015 r. wraz 
z zaproszonym wnioskodawcą i wydziałem merytorycznym opiniującym wniosek. 

L0146 

Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację dla wniosku.  

L0151 

Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji Komisja ustaliła, iż ponowne 
rozpatrzenie wniosku nastąpi podczas kolejnego posiedzenia Komisji 31 sierpnia 2015 r. wraz 
z zaproszonym wnioskodawcą i wydziałem merytorycznym opiniującym wniosek. 
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P0002 

Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację dla wniosku.  

S0002 

Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację dla wniosku.  

S0006 

Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację dla wniosku.  

S0030 

Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację dla wniosku.  

 

Ad. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Główny Specjalista p. Adam Pąsiek zgłosił do 
omówienia i zaopiniowania przez Komisję zmianę wysokości kwoty na realizację zadania 
L0058. Kalkulacja kosztów dokonana przez wydział merytoryczny opiniujący wniosek 
wskazała na kwotę w wys. 93 600 zł, a nie jak przedstawił wnioskodawca i pozytywnie 
zaopiniowała Komisja – 25 000 zł.  

L0058 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja zaopiniowała pozytywnie zmianę kwoty 
dla realizacji wniosku w wysokości po weryfikacji przez wydział merytoryczny.  

4 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, jednomyślnie przyjęła 
ww. kwotę dla wniosku dla wniosku.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zwrócił się z prośbą do Biura  
ds. Partycypacji Społecznej o poinformowanie wnioskodawcy o tej zmianie.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek posiedzenia został wyczerpany.  
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Bogusław Hubert 


